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KATA PENGANTAR 

 

Kesejahteraan suatu negara maupun daerah tidak hanya diukur dari sisi 
ekonomi, meskipun tidak dapat dipungkiri, kontribusi dari pertumbuhan 
berbagai sektor ekonomi secara tidak langsung menggambarkan perubahan 
ekonomi yang terjadi. Dari sekian banyak hal yang dapat dilakukan 
pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan sosial, kembali lagi pada apa 
yang telah diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 di mana pemerintah 
Indonesia mampu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.  

Hal ini juga seiring dengan hasil pembelajaran ekonomi saat ini 
membuktikan bahwa penekanan rational man saja selain tidak sesuai dengan 
idelogi bangsa Indonesia juga menciptakan manusia-manusia yang minim 
kepedulian baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan sekitarnya 
seperti disampaikan oleh bukti lain yang menjelaskan bahwa semakin 
terliberalisasinya kegiatan ekonomi semakin meningkatkan individualisme 
yang berdampak pada meningkatnya masalah ekonomi baik di sektor mikro 
maupun makro ditunjukkan oleh indeks kesejahteraan dan indeks kebahagiaan 
Indonesia yang semakin menurun. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang bermaksud untuk 
mengadakan National Conference in Economic Education and Call Paper 

2016 yang bertemakan “Membangun Caring Economic melalui 

Pendidikan”. 
Prosiding NCEE 2016 ini memuat artikel hasil pemikiran filosofis, 

konseptual, teoritis, telaah kritis (critical review), dan penelitian di bidang 
ekonomi dan pendidikan ekonomi dengan 10 sub tema yang dibahas, yaitu: 
(1) Altruisme dalam Pendidikan Ekonomi; (2) Membangun Caring Economic 
dalam Keluarga; (3) Membangun Caring Economic dalam Pendidikan Non 
Formal; (4) Membangun Caring Economic dalam Pendidikan Formal; (5) 
Inovasi dalam Pendidikan Ekonomi; (6) Pendidikan Ekonomi berbasis 
Ekonomi Kerakyatan; (7) Pendidikan Ekonomi Berwawasan Lingkungan; (8) 
Pendidikan Ekonomi Berbasis Budaya Lokal; (9) Pengelolaan Usaha Kecil; 
(10) Pemberdayaan UMKM. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada pemateri yang telah 
berkontribusi untuk menyukseskan Seminar Nasional dan Call Paper pertama 
di Prodi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 
khususnya untuk penulis untuk hasil karya yang sangat bernilai untuk 
Prosiding National Conference on Economic Education 2016. Terimakasih 
juga khusus disampaikan pada semua rekan sejawat yang telah berkenan 
membaca prosiding ini. Kami berharap, adanya peran serta masyarakat 
Indonesia pada umumnya melalui caring economic bisa membangkitkan 
kepedulian terhadap sesama yang belum beruntung, yang terpinggirkan, yang 
tersingkirkan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. 
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Abstrak 

Permasalahan ekonomi di Indonesia salah satunya bersumber pada permasalahan ekonomi 

rumah tangga. Fokus dalam melihat keadaan dan problematika ekonomi rumah tangga di 

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: (a) Manajemen keluarga. Dimana 

Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang khas dan berbeda setiap sukunya dan bahkan 

Indonesia masih memiliki masalah besar pada banyaknya pemukiman kumuh, (b) Sumber 

daya keluarga. Aset yang dimiliki keluarga Indonesia ada yang karena usahanya namun ada 

juga yang di dapat dari warisan orang tuanya dan di Indonesia diatur dalam dua sistem yang 

berbeda yaitu hukum kompilasi islam dan hukum barat (perdata). Dari segi pekerjaan dan 

karir di Indonesia memiliki 21 golongan pokok pekerjaan namun jumlah pengangguran juga 

masih sangat besar (c) Ketahanan pangan. Saat ini Indonesia masih jauh dari angka target 

Pola Pangan Harapan (PPH) dan (d) pendidikan ekonomi di sekolah dan dalam keluarga 

yang saat ini masih belum efektif dalam memberikan pendidikan ekonomi rumah tangga. 

Kata Kunci: manajemen keluarga, sumber daya keluarga, ketahanan pangan, pendidikan 
ekonomi, ekonomi rumah tangga 

 

Akhir-akhir ini masalah 

perekonomian di Indonesia 

semakin besar dan kompleks. 

Mulai dari inflasi yang tinggi, 

pengangguran tinggi, ketidak 

merataan distribusi pendapatan 

dan masih banyak lagi. Sumber 

masalah-masalah ini muncul juga 

tidak lepas dari permasalahan 

ekonomi rumah tangga disetiap 

keluarga di Indonesia. Masalah 

tatanan dalam ekonomi rumah 

tangga di Indonesia berbeda 

dengan ekonomi rumah tangga di 

negara-negara lain. Meskipun 

masalah ekonomi rumah tangga 

juga memiliki kesamaan dengan 

negara lain secara umum antara 

lain seperti dan Sedangkan 

perbedaan masalah ekonomi 

rumah tangga Indonesia dengan 

negara lain terletak pada 

pewarisan profesi, pewarisan aset 

rumah tangga dan pelaksanaan 

pembelajaraannya di dalam 

mailto:ahmadchafidalwi@gmail.com
mailto:hariwyn@gmail.com
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rumah tangga dan serta 

pengajarannya di sekolah. 

Permasalahan diatas 

sejatinya sudah disampaikan oleh 

presiden Ir. Soekarno didepan 

kongres ikatan sarjana ekonomi 

indonesia (1979) bahwa “negara 

kita masih berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang dasar 1945, 

tetapi politik perekonomian di 

bawah teknokrat kita sekarang, 

sering menyimpang dari dasar 

itu”. Selanjutnya beliau juga 

menyampaikan “politik 

liberalisme sering dipakai 

sebagai pedoman. Berbagai 

barang yang penting bagi 

kehidupan rakyat tidak menjadi 

monopoli pemerintah, tetapi 

dimonopoli oleh orang-orang 

cina”(Sri-Edi Swasono, 1981). 

Pernyataan ini sudah diucapkan 

37 tahun yang lalu, dan sekarang 

sudah terbukti jelas di negara ini. 

Sehingga masalah ini 

mempengaruhi isi pendidikan 

ekonomi yang diajarkan pada 

peserta didik dikelas. Sampai saat 

ini standar isi pendidikan 

ekonomi di Indonesia masih 

mengadopsi standar pendidikan 

ekonomi liberal seperti Amerika 

yang tertuang dalam Voluntary 

National Content Standards In 

Economic yang dikeluarkan oleh 

CEE (Council For Economic 

Education). Dalam pengajaran 

pendidikan ekonomi pun belum 

membekalkan kepada peserta 

didik untuk faham tentang ilmu 

ekonomi rumah tangga. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut diatas, penulis 

memandang masalah ekonomi 

rumah tangga yang ada di 

Indonesia dari sudut pandang 

Ekonomi Pancasila. Agar dalam 

pembahasannya sesuai dengan 

ideologi dan ke-khas-an 

Indonesia. 

 

METODE 

Pada penulisan karya ilmiah 

ini penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa kajian 

pustaka, baik yang diambil secara 

kepustakaan konseptual maupun 

kepustakaann penelitian. Secara 

konseptual kajian ini didapat dari 

beberapa artikel dan makalah-

makalah simposium sistem 

ekonomi Pancasila. Selain itu 

beberapa penelitian dari BPS dan 
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penelitian yang terdapat dalam 

jurnal gizi dan pangan. Setelah 

data-data tersebut terkumpul, 

penulis melakukan tiga aktivitas 

berdasarkan model Miles dan 

Huberman (dalam Sahid, R. 2011) 

diantaranya data reduction, data 

display dan conclusion 

drawing/verification. 

 

PEMBAHASAN  

1.1.Manajemen Keluarga 

Dalam manajemen keluarga 

terdapat tiga hal yang paling 

umum yang setidaknya harus 

diketahui oleh setiap keluarga 

Indonesia. Diantaranya adalah 

kedudukan perorangan dalam 

keluarga dan melaksanakan 

perannya dengan benar, mengatur 

keuangan, dan tata kelola rumah. 

1.1.1.  Keluarga dan 

masyarakat  

Keluarga adalah dua 

atau lebih dari dua individu 

yang tergabung karena 

hubungan darah, hubungan 

perkawinan atau 

pengangkatan dan mereka 

hidup dalam satu rumah 

tangga, berinteraksi satu sama 

lain, dan di dalam perannya 

masing-masing menciptakan 

serta mempertahankan 

kebudayaan (Effendi,N. 

2007). Secara ekonomi fungsi 

keluarga adalah mencari 

sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan 

keluarga, mengatur keuangan 

untuk memenuhi kebutuhan 

dan menabung untuk 

memenuhi kebutuhan 

keluarga dimasa yang akan 

datang. 

 

3.1.2. Manajemen 

keuangan 

Dalam penelitian 

Jorgensen (2007) ditemukan 

“students who were 

financially influenced by their 

parents had higher financial 

knowledge, attitude, and 

behavior scores.” Hal 

menunjukkan betapa 

pentingnya wawasan literasi 

keuangan dalam rumah 

tangga. Namun disisi lain 

memang menuntut orang tua 

juga harus memiliki 

pemahaman literasi keuangan 

yang tinggi serta sikap yang 

bisa di contoh oleh anak-anak 
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mereka. Terdapat banyak hal 

yang dapat dilakukan oleh 

orang tua dalam mendidik 

keuangan anak misalnya 

tentang berhemat, menabung, 

melakukan pembayaran 

mandiri, mencari pekerjaan 

ringan untuk mendapat uang, 

bersedekah, dsb. Di Indonesia 

saat ini sebagian besar rumah 

tangga sudah mulai 

mengajarkan keuangan 

kepada anak-anak mereka. 

Hal ini nampak pada sebagian 

besar orang tua yang memiliki 

usaha perdagangan telah 

melibatkan anak mereka 

dalam usahanya dan 

kemudian memberi uang 

bulanan sebagai honor mereka 

atau hanya sekedar sebagai 

imbalan.  

 

3.1.3. Tata Kelola Rumah  

Berdasar pada 

pernyataan Direktur 

Keterpaduan Infrastruktur 

Permukiman, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Dwityo 

Akoro Soeranto yang 

dipublikasikan oleh media 

detik.com, saat ini 

pemukiman kumuh di 

Indonesia mencapai 38.000 

hektar di perkotaan atau setara 

10% dari total kawasan 

pemukiman (Pratama, 2015). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

ketidak mampuan rumah 

tangga dalam menyediakan 

tempat tinggal yang layak 

masih kurang. Hal ini ditandai 

dengan pemilihan rumah yang 

sebagian besar pada daerah 

yang sudah padat dan rapat 

penduduk, drainase yang 

kurang, ketersediaan air 

bersih, dan pengelolaan 

limbah rumah tangga. 

 

3.2. Sumber Daya Keluarga 

Keluarga ibarat sebuah negara 

kecil dimana terdapat pemimpin 

yang disebut kepala keluarga. 

Dimana didalamnya juga 

melakukan kegiatan ekonomi 

pokok yaitu produksi, distribusi 

dan konsumsi. Keluarga 

menggunakan segala sumber daya 

untuk memenuhi kebutuhan 

anggota keluarganya. Sumber 

daya tersebut diantaranya adalah: 

3.2.1.  Aset keluarga 
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Aset merupakan 

kekayaan yang dimiliki oleh 

suatu pihak baik berupa aset 

tetap maupun aset lancar. Di 

Indonesia, aset yang dimiliki 

masyarakat dapat berupa aset 

yang didapat dari hasil sektor 

usaha yang dijalankan atau 

karena mendapat warisan dari  

orang tuanya.  

3.2.2. Pewarisan aset 

Berdasarkan hasil 

survei yang dilakukan oleh 

Price Waterhouse Cooper 

(PwC) yang melakukan survei 

mengenai bisnis keluarga di 

Indonesia yang kemudian 

dipublikasikan oleh CNN 

menunjukkan bahwa lebih 

dari 95% perusahaan di 

Indonesia merupakan bisnis 

keluarga. Berdasarkan catatan 

PwC terdapat lebih dari 40 

ribu orang kaya di Indonesia 

atau sekitar 0,2 persen dari 

total populasi yang 

menjalankan bisnis keluarga. 

Total kekayaan mereka 

mencapai Rp 134 triliun atau 

menguasai sekitar 25 persen 

produk domestik bruto (PDB) 

Indonesia (Supriadi, A. 2014).  

Di Indonesia pewarisan 

aset diatur dalam dua hukum. 

Pertama hukum waris islam, 

dalam hukum ini pembagian 

warisan dilaksanakan sesuai 

syariat islam. Kedua, hukum 

waris perdata. Pada hukum ini 

menganut sistem individual. 

Berikut penjelasan lebih 

mendalam mengenai kedua 

hukum tersebut. 

3.2.2.1.Hukum Waris 

Islam 

Hukum waris Islam 

berlaku bagi masyarakat 

Indonesia yang beragama 

Islam dan diatur dalam 

Pasal 171-214 Kompilasi 

Hukum Indonesia, yaitu 

materi hukum Islam yang 

ditulis dalam 229 pasal 

(Kurniawan, W. 2012: 

41). Menurut hukum waris 

Islam ada tiga syarat agar 

pewarisan dinyatakan ada 

sehingga dapat memberi 

hak kepada seseorang atau 

ahli waris untuik 

menerima warisan:  

a. Orang yang 

mewariskan (pewaris) 

telah meninggal dunia 
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dan dapat di buktikan 

secara hukum ia telah 

meninggal. Sehingga 

jika ada pembagian 

atau pemberian harta 

pada keluarga pada 

masa pewaris masih 

hidup, itu tidak 

termasuk dalam 

kategori waris tetapi 

disebut hibah.  

b. Orang yang mewarisi 

(ahli waris) masih 

hidup pada saat orang 

yang mewariskan 

meninggal dunia.  

c. Orang yang 

mewariskan dan 

mewarisi memiliki 

hubungan:  

 Hubungan 

keturunan atau 

kekerabatan, baik 

pertalian garis 

lurus ke atas 

seperti ayah atau 

kakek dan 

pertalian lurus ke 

bawah seperti 

anak, cucu, 

paman, dll.  

 Hubungan 

pernikahan, yaitu 

suami atau isteri. 

Pernikahan itu 

harus memenuhi 

dua syarat:  

- Perkawinan 

sah menurut 

syariat islam, 

yakni dengan 

akad nikah 

yang 

memenuhi 

rukun dan 

syarat-

syaratnya.  

- Saat terjadi 

pewarisan 

salah satu 

pihak suami 

atau istri tidak 

dalam keadaan 

bercerai.  

 Apabila seseorang 

meninggal dunia 

tidak 

meninggalkan 

orang yang 

mewarisi maka 

hartanya akan 

diserahkan kepada 

baitul Mal 
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(perbendaharaan 

Negara Islam) 

untuk 

dimanfaatkan 

untuk kepentingan 

umat islam. 

3.2.2.2. Hukum Waris 

Perdata 

Hukum waris 

perdata / hukum waris 

barat berlaku untuk 

masyarakat non 

muslim, termasuk 

warga negara 

Indonesia keturunan 

baik Tionghoa 

maupun Eropa yang 

ketentuannya diatur 

dalam Kitab Undang-

undang Hukum 

Perdata (KUHP). 

Hukum waris perdata 

menganut sistem 

individual dimana 

setiap ahli waris 

mendapatkan atau 

memiliki harta 

warisan menurut 

bagiannya masing-

masing. Dalam hukum 

waris perdata ada dua 

cara untuk 

mewariskan:  

a. Mewariskan 

berdasarkan 

undang-undang 

atau mewariskan 

tanpa surat wasiat 

yang disebut 

sebagai Ab-

instentato, 

sedangkan ahli 

warisnya disebut 

Ab-instaat. Ada 4 

golongan ahli 

waris berdasarkan 

undang-undang:  

 Golongan I 

terdiri dari 

suami istri dan 

anak-anak 

beserta 

keturunannya  

 Golongan II 

terdiri dari 

orang tua dan 

saudara-

saudara 

beserta 

keturunannya  

 Golongan III 

terdiri dari 

kakek, nenek 
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serta 

seterusnya ke 

atas  

 Golongan IV 

terdiri dari 

keluarga 

dalam garis 

menyamping 

yang lebih 

jauh, termasuk 

saudara-

saudara ahli 

waris 

golongan III 

beserta 

keturunannya  

b. Mewariskan 

berdasarkan surat 

wasiat yaitu 

berupa pernyataan 

seseorang tentang 

apa yang 

dikehendakinya 

setelah ia 

meninggal dunia 

yang oleh si 

pembuatnya dapat 

diubah atau 

dicabut kembali 

selama ia masih 

hidup sesuai 

dengan Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Pasal 992. Cara 

pembatalannya 

harus dengan 

wasiat baru atau 

dilakukan dengan 

Notaris. 

Dari kondisi di atas 

jika tidak dipahami 

seluruh masyarakat 

Indonesia ternyata 

memunculkan 

beberapa masalah 

yang selama ini 

dialami oleh 

masyarakat Indonesia 

yakni memicu 

permasalahan 

keretakan hubungan 

keluarga, bahkan bisa 

sampai akibat waris 

ini terjadi tindakan 

kriminal seperti 

pembunuhan.  

3.2.3. Pekerjaan dan 

karir 

Berdasarkan 

pengelompokan oleh BPS 

dalam Klasifikasi Baku 

Lapangan usaha Indonesia 

2015, lapangan usaha di 
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Indonesia digolongkan 

menjadi 21 golongan pokok 

antara lain: 

a. Pertanian, kehutanan 

dan perikanan 

b. Pertambangan dan 

penggalian 

c. Industri pengolahan 

d. Pengadaan listrik, gas, 

uap/air panas dan udara 

dingin 

e. Pengelolaan air, 

pengelolaan air limbah, 

pengelolaan dan daur 

ulang sampah, dan 

aktivitas remidiasi 

f. Konstruksi 

g. Perdagangan besar dan 

eceran; reparasi dan 

perawatan mobil dan 

sepeda motor 

h. Pengangkutan dan 

pergudangan 

i. Penyediaan akomodasi 

dan penyediaan makan 

minum 

j. Informasi dan 

komunikasi 

k. Aktivitas keuangan dan 

asuransi 

l. Real estate 

m. Aktivitas profesional, 

ilmiah dan teknis 

n. Aktivitas penyewaan 

dan sewa guna usaha 

tanpa hak opsi, 

ketenagakerjaan, agen 

perjalanan dan 

penunjuang usaha 

lainnya 

o. Administrasi 

pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan 

sosial wajib 

p. Pendidikan 

q. Aktivitas kesehatan 

manusia dan aktivitas 

sosial 

r. Kesenian, hiburan dan 

rekreasi 

s. Aktivitas jasa lainnya 

t. Aktivitas rumah tangga 

sebagai pemberi kerja: 

aktivitas yang 

menghasilkan barang 

dan jasa oleh rumah 

tangga yang digunakan 

untuk memnuhi 

kebutuhan sendiri 

u. Aktivitas badan 

internasional dan badan 

ekstra internasional 

lainnya. 
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Meskipun di Indonesia 

terdapat beragam jenis 

pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia, ternyata masih 

belum dapat menuntaskan 

masalah ketenagakerjaan di 

Indonesia. Menurut data 

BPS tahun 2014 tingkat 

pengangguran terbuka 

masih mencapai 5,94% dan 

tingkat pengangguran 

angkatan kerja mencapai 

66,6%.  

3.2.4. Pewarisan 

pekerjaan 

Dengan diwariskannya 

aset keluarga maka juga 

terjadi pewarisan profesi yang 

terdapat dalam bisnis 

keluarga. Mulai dari kalangan 

menengah ke bawah hingga 

pebisnis kelas atas, para orang 

tua selalu mengenalkan dan 

bahkan mengajarkan berbagai 

profesi yang mereka geluti. 

Para petani selalu 

mengenalkan profesi orang 

tuanya sejak anaknya masih 

kecil. Misalkan di ajak ke 

ladang mulai dari sekedar 

bermain hingga mengajarkan 

anak mereka bagaimana 

“menggarap” ladang mereka. 

Para nelayan juga selalu 

mengakrabkan anak-anak 

mereka dengan perahu, laut 

dan kegiatan penjaringan 

ikan. Demikian pula terjadi 

kepada pebisnis kelas atas di 

Indonesia dimana mereka 

selalu membekali anak 

mereka dengan pendidikan 

tinggi dengan harapan akan 

menjadi penerus bisnis 

keluarga.  

Keadaan ini memberikan 

tantangan masing-masing 

terhadap berbagai profesi 

orang tua. Seperti mengenai 

perekrutan karyawan, yaitu 

bagaimana menarik dan 

mempertahankan karyawan 

yang berkualitas. Sehingga 

memberikan tantangan bagi 

para ahli waris dalam 

meningkatkan 

profesionalisme bisnis. 

 

3.3. Ketahanan Pangan 

Ukuran pemenuhan kualitas 

nutrisi pangan di Indonesia dilihat 

berdasarkan Pola Pangan harapan 

(PPH) dan persentase angka 
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kecukupan gizi (AKG). Pada 

tubuh manusia setidaknya harus 

mencukupi kebutuhan energi 

2000kkal/kap/hari dimana 50% 

didapat dari padi-padian, 6% 

umbi-umbian, 12% pangan 

hewani, 10% minyak dan lemak, 

3% buah/biji berminyak, 5% 

kacang-kacangan, 5% gula, 6% 

sayur dan lain-lain sampai 3% 

(Badan Ketahanan Pangan 

Kemernterian Pertanian RI, 2013: 

29). Keadaan Indonesia saat ini 

berdasarkan beberapa penelitian-

penelitian adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Konsumsi pangan 

dan gizi serta skor PPH di 

Indonesia 
Usia  Hasil 

penelitian  
Peneliti  

2-6 
tahun  

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
sebagian 
besar anak 
mengonsumsi 
padi-padian 
(99.4%) dan 
paling sedikit 
mengonsumsi 
buah/biji 
berminyak 
(1.6%). Anak 
mengalami 
defisit zat 
gizi makro 
lemak, 
energi, dan 
air serta 
defisit zat 
gizi mikro 
berupa 

Teguh Jati 
Prasetyo 
, 
Hardinsyah, 
dan Tiurma 
Sinaga 
(2013)  

kalsium, 
vitamin A, 
vitamin B9, 
dan vitamin 
C.  

7-12 
tahun  

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
sebagian 
besar anak 
usia sekolah 
mengonsumsi 
padi-padian 
(99.5%) dan 
sebagian 
kecil 
mengonsumsi 
buah/biji 
berminyak 
(1.9%). 
Sebagian 
besar anak 
usia sekolah 
(lebih dari 
50.0%) 
mengalami 
defisit energi, 
lemak, 
karbohidrat, 
air, vitamin 
A, vitamin 
B1, vitamin 
B9, vitamin 
C, kalsium, 
fosfor, dan 
zink. 

Karina 
Indah 
Pertiwi, 
Hardinsyah, 
dan Karina 
Rahmadia 
Ekawidyani 
(2014) 
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19-
49 
tahun  

Berdasarkan 
hasil 
penelitian 
diketahui 
bahwa 
kelompok 
padi-padian 
dikonsumsi 
terbesar 
(99.4%), 
sedangkan 
biji 
berminyak 
dikonsumsi 
terkecil 
(2.0%). 
. 

Khoirul 
Anwar dan 
Hardinsyah 
(2014) 

Keterangan: data tersebut dilakukan 

dengan pengambilan sampel pada 33 

provinsi di Indonesia   

Melihat dari keadaan 

Indonesia saat ini seperti data 

diatas, permasalahan utama 

berada pada ketidak pahaman 

masyarakat akan kebutuhan gizi 

dan nutrisi yang diperlukannya 

dalam beraktivitas. Padahal ini 

seharusnya terpenuhi dalam 

konsumsi rumah tangga setiap 

harinya. Permasalahan ini juga 

dapat muncul karena kemampuan 

sebagian besar masyarakat yang 

masih kurang untuk mencukupi 

kebutuhan yang disebabkan 

pengangguran dan kemiskinan 

yang masih tinggi. 

 

3.4. Pendidikan ekonomi di 

dalam rumah tangga 

Karena menggunakan sudut 

pandang ekonomi pancasila, maka 

penulis akan melihat pendidikan 

ekonomi berdasarkan ketiga 

semboyan pendidikan Indonesia 

yaitu, yaitu Ing ngarsa sung 

tuladha, Ing madya mangun 

karsa, dan Tutwuri handayani. 

Semboyan tersebut menjadi 

karakter pendidikan di Indonesia 

(Idris, 1982: 25). 

3.4.1. Ing ngarso sung 

tulodo 

Ing ngarsa sung 

tulada, jika dilihat secara tata 

bahasa memiliki dua susun 

kata yaitu ing ngarsa dan sung 

tulada. Ing ngarsa memiliki 

arti yang lebih 

berpengatuhuan, sedangkan 

sung tulada memiliki arti yang 

menjadi contoh. Jika kedua 

makna ini digabung berarti 

“yang lebih berpengetahuan 

yang memberi contoh. Hal 

seperti ini nampak ketika 

orang tua mengenalkan profesi 

mereka kepada anak-anaknya, 

mengajak mereka ketempat 

orang tua mereka bekerja, dan 

bahkan tidak sedikit anak 

Indonesia yang menggunakan 
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pakaian kerja orang tua 

mereka, meski terlihat terlalu 

besar pakaiannya namun 

memberikan rasa bangga bagi 

anak jika mereka menjadi 

seperti orang tua mereka. 

3.4.2. Ing madya mangun 

karsa 

Ing madya mangun 

karsa, juga tersusun dari dua 

suku kata. Mangun karsa 

memiliki makna membina 

kehendak untuk mengabdikan 

diri kepada cita-cita luhur. Ing 

madya berarti di tengah-

tengah sehingga jika digabung 

ing madya mangun karsa akan 

memiliki arti pamong atau 

pendidik hendaknya mampu 

menumbuhkembangkan 

minat, hasrat dan kemauan 

anak didik untuk dapat kreatif 

dan berkarya, guna 

mengabdikan diri kepada cita-

cita yang luhur dan ideal. 

Misalnya sebagian besar orang 

tua di Indonesia, ketika anak 

mereka mulai tumbuh dewasa, 

mereka melibatkan anak 

mereka dalam profesi mereka. 

Seperti petani yang mengajak 

anak mereka bercocok tanam 

diladang, nelayan yang 

mengajak anak mereka melaut 

dan lain sebagainya. 

3.4.3. Tutwuri handayani 

Tut wuri handayani. 

Tutwuri berarti mengikuti dari 

belakang. handayani berarti 

memberi kebebasan, 

kesempatan dengan perhatian 

dan bimbingan yang 

memungkinkan anak didik 

atas inisiatif sendiri dan 

pengalaman sendiri, supaya 

mereka berkembang menurut 

garis kodrat pribadinya. hal 

yang seperti ini akan terlihat 

saat orang tua mulai sudah 

tidak mampu melanjutkan 

profesi mereka dan kemudian 

mewariskan profesi mereka 

kepada anak-anaknya. 

Belum adanya standar 

pendidikan literasi ekonomi 

rumah tangga yang benar baik 

yang diajarkan didalam 

pendidikan formal maupun 

kurikulum khusus bagi orang tua 

dalam menyelanggarakan 

pendidikan ekonomi di dunia 

informal menjadikan beragam 

permasalahan ekonomi rumah 
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tangga di Indonesia belum 

terkondisikan dengan benar. 

Meskipun sudah menjadi ciri 

khas pendidikan Indonesia 

dengan adanya semboyan tersebut 

nyatanya tidak semua pendidikan 

telah menerapkannya. Khususnya 

pendidikan yang ada di dalam 

sebuah keluarga. Beberapa 

keluarga masih sangat beragam 

pola pendidikannya.  

 

3.5. Peran pendidikan formal 

dalam home economic 

Saat ini dalam kurikulum 

pendidikan baik dalam mata 

pelajaran IPS di SD dan SMP 

serta Ekonomi di SMA belum 

membahas ekonomi keluarga 

misalkan dalam mengatur 

keuangan pribadi, masalah 

konsumerisme, sumber daya 

keluarga dan lain sebagainya. 

Pada jenjang sekolah dasar, 

materi IPS berupa tematik yang 

berisikan pekerjaan, jenis 

pekerjaaan, barang dan jasa dan 

pekerjaan orang tua. Pada 

jenjang pendidikan SMA juga 

masih hanya sekedar pengkajian 

konsep tanpa ada makna dari 

pendidikan ekonomi yang bisa 

digunakan langsung di rumah 

yang bisa mempengaruhi 

kehidupan peserta didik. maka 

sebenarnya yang dibutuhkan saat 

ini dalam pendidikan ekonomi 

adalah kajian ekonomi rumah 

tangga (home economic) yang 

akan menjadikan peserta didik 

lebih melek ekonomi dan 

mandiri. Mengingat 

permasalahan home economic 

tidak hanya menyangkut orang 

tua tetapi juga anak-anak, maka 

pendidikan formal memiliki 

peranan yang sangat penting 

dalam hal ini. 

 

4. Penutup 

Berdasarkan keadaan dan 

problematika yang sudah 

dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa alternatif dalam 

menyelesaikan problematika 

tersebut diantaranya: pertama, 

dilakukannya penelitian lebih 

mendalam kembali guna 

didapatkannya model pendidikan 

ekonomi rumah tangga yang 

sesuai dengan karakter keluarga 

di Indonesia. Jika model ini sudah 

terbentuk maka dapat dijadikan 

sebuah aktifitas transfer informasi 
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yang dapat diberikan kepada 

calon keluarga yang dikelola oleh 

Kementerian Urusan Agama 

sebagai bekal calon keluarga 

sebelum menikah. Selain itu juga 

harus diberikan dijenjang 

pendidikan formal. Model ini 

diajarkan sebagai pengantar ilmu 

ekonomi yang di ajarkan 

disekolah mulai jenjang sekolah 

dasar hingga sekolah menengah. 

 Kedua, mengenai pembagian 

warisan hendaknya benar-benar 

dalam pengawasan dan tata 

laksana hukum perdata. Sehingga 

dapat mengurangi pertentangan 

perebutan harta warisan., tindak 

kriminal, dan akan mampu 

meningkatkan keutuhan 

hubungan keluarga. 

 Ketiga, dalam pembelajaran 

ekonomi rumah tangga harus 

mempertahankan filosofi 

semboyan ing ngarso sung 

tulodo, ing madya mangun karsa, 

tut wuri handayani. Karena 

bagaimana pun juga pendidikan 

ini menjadi karakteristik 

pendidikan di Indonesia yang 

membedakan pendidikan 

Indonesia dengan negara lain. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap anteseden dari perilaku akhlaqul karimah guru ekonomi 
dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guru ekonomi. Kontribusi manajemen 
sumberdaya manusia dalam membangun kualitas manusia di berbagai sektor telah memberikan 
jaminan berkembangnya dan kemajuan suatu peradaban bangsa di dunia. Pada sektor pendidikan, 
salah satu peran manajemen sumberdaya manusia adalah membentuk kualitas guru yang dapat 
ditinjau dari aspek kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kompetensi kepribadian. Guru 
merupakan figur kepemimpinan pendidikan perlu membumikan kompetensi sosial dan kompetensi 
kepribadian yang mewakili perilaku etis (good moral) melalui keteladan menuju perilaku 
kepemimpinan yang berakhlak mulia yang pada gililirannya mampu mewujudkan fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional. Sebagai gagasan konseptual, artikel ini ditulis dengan menggunakan 
pendekatan studi literatur dan hasil penelitian terdahulu, yang menyajikan beberapa anteseden 
yang membentuk perilaku akhlaqul karimah guru-guru ekonomi. Anteseden utama yang membentuk 
perilaku akhlaqul karimah guru ekonomi antara lain adalah perilaku kepemimpinan, keadilan, dan 
iklim organisasi di mana guru bidang ekonomi mengajar. Perbaikan perilaku kepemimpinan, 
keadilan organisasi, dan iklim organisasi akan mengakibatkan peningkatan perilaku akhlaqul 
karimah guru bidang ekonomi. 

Kata Kunci: perilaku akhlaqul karimah, perilaku kepemimpinan, keadilan organisasi, iklim 
organisasi. 
 
 

Memperhatikan amanah dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

perilaku kepemimpinan menjadi 

perhatian utama agar potret 

pendidikan di Indonesia mampu 

membingkai  perilaku guru dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat khususnya masyarakat 

persekolahan. Salah satu indikator 

kemajuan suatu bangsa ditentukan 

oleh moralitas kepemimpinan, tidak 

terkecuali guru yang memang sudah 

selayaknya mengemban dan 

mengembangkan nilai moral 

kepemimpinan pendidikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Weichun Zhu (2008), men-

jelaskan perilaku kepemimpin yang 

baik, wajib memberikan contoh moral 

bagi anggota organisasi dan untuk 

memperhatikan orang-orang dalam 

kegiatan organisasi yang dapat 

merusak nilai-nilai masyarakat secara 

umum. Perilaku kepemimpin 

menunjukkan perilaku etis ketika (1) 

mereka melakukan apa yang secara 

moral adalah benar, adil dan baik, dan 

ketika (2) mereka membantu untuk 

meningkatkan kesadaran moral dan 
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aktualisasi moral. 

Dalam beberapa istilah lain, 

perilaku akhlaqul karimah memiliki 

arti yang tidak jauh berbeda dengan 

dengan perilaku etik, perilaku positif, 

dan perilaku altruisme. 

Perilaku etik atau akhlaqul 

karimah dalam manajemen sumber 

daya manusia disebut prinsip moral 

yang universal (Schumann, 2011). 

Moralitas umumnya mengacu pada 

kode etik, bahwa seorang individu, 

kelompok atau masyarakat terus 

sebagai berwibawa, dalam 

membedakan benar dan salah. Seperti 

kode etik yang ideal sering dianut 

dalam preferensi untuk alternatif lain. 

Moralitas sebagai jalan hidup yang 

komprehensif mencakup sistem 

moral lengkap yang merupakan aspek 

penting dari pandangan dunia nyata. 

Manajemen sumber daya manusia 

pada post modern melihat posisi 

moral yang tidak relatif, dan sebagai 

gantinya, mendefinisikan standar 

universal di mana tindakan dapat 

dianggap moral atau tidak bermoral. 

Keprihatinan dalam berbagai aspek 

kehidupan organisasi bisnis dan tidak 

terkecuali organisasi pendidikan yang 

semakin komplek dan beragam dalam 

budaya global, menyebabkan 

pentingnya standar etik dan moral 

yang dirancang sesuai dengan 

eskalisasi nilai-nilai, agar para 

investor atau stakeholders dan 

masyarakat semakin komitmen 

terhadap kelangsungan hidup 

organisasi (Rose, 2007). Dalam 

manajemen sumber daya manusia 

standar etik sebagai satu set dimensi 

nilai-nilai yang dilaksanakan secara 

utuh sebab menyangkut keyakinan 

seseorang di mana mereka hidup dan 

bekerja (Fisher, 2005). Perilaku 

karyawan yang baik (good value) 

akan meningkatkan kinerja 

perusahaan dan kepuasan dalam 

mengembangkan komitmen 

organisasi. (Seidu, 2010) 

Berdasarkan uraian di atas, 

perilaku akhlaqul karimah yang 

dimaksud dalam tulisan ini 

merupakan pencerminan perilaku 

guru ekonomi yang baik. Perlunya 

kajian anteseden dari perilaku 

akhlaqul karimah guru ekonomi 

menjadi penting untuk dilakukan, 

agar para pimpinan dari guru-guru 

ekonomi tersebut dapat melakukan 

upaya-upaya untuk menciptakan, 

mempertahankan, atau  meningkat-

kan derajat perilaku akhlaqul karimah 

yang merupakan perilaku positif. 
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Guru ekonomi menjadi titik perhatian 

dalam tulisan ini, karena guru 

ekonomi selain berperan sebagai 

guru, kerapkali memiliki 

pertimbangan yang lebih rasional 

dalam berperilaku ekonomi yang erat 

kaitannya dengan harapan 

kesejahteraan yang diberikan oleh 

organisasi sekolah terhadap guru, 

sehingga jika berbagai harapan 

kesejahteraan tidak terpenuhi, boleh 

jadi akan berdampak pada perilaku 

kerja guru dalam berinteraksi dengan, 

pimpinan, guru, siswa dan 

lingkungannya. 

KAJIAN LITERATUR  

Kata akhlaqul karimah berasal 

dari bahasa Arab yang dapat diartikan 

budi pekerti mulia atau tingkah laku 

mulia. Dalam al-Munjid kata akhlak 

adalah kata jamak yang berarti “budi 

pekerti, perangai, tingkah laku” (Al-

Munjid, 1986),  dan akhlaqul karimah 

berarti “akhlak mulia, budi pekerti 

mulia atau tingkah laku mulia” 

(Munawwir, 1997). Di dalam al-

Mujam al-Wasit disebutkan akhlak 

ialah “sifat yang tertanam di dalam 

jiwa, yang dengannya lahirlah 

macam-macam perbuatan, baik atau 

buruk tanpa membutuhkan pemikiran 

atau pertimbangan”. (Anis & Alwasit, 

1972) 

Ibnu Maskawih (1934) sebagai 

pakar di bidang akhlak mengatakan 

bahwa akhlak adalah “sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan”. 

Selanjutnya Hujjatul Islam (pembela 

Islam) Imam aI-Ghazah dengan 

penjelasan sedikit luas mengatakan 

akhlak adalah “sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan 

bermacam-macam perbuatan dengan 

mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran” (Al-

Ghazali). Di dalam ensiklopedi Islam 

dikatakan akhlak ialah “suatu 

keadaan yang melekat pada jiwa 

manusia yang dan padanya lahir 

perbuatan-perbuatan dengan mudah 

tanpa melalui proses pemikiran, 

pertimbangan atau penelitian”. 

(Ambari, 1997) 

Berdasarkan pengertian di atas 

terdapat kesamaan, bahwasanya 

akhlak itu merupakan perbuatan yang 

berpangkal pada hati atau atas 

kesadaran jiwanya tanpa memerlukan 

pertimbangan dan tanpa ada unsur 

pemaksaaan, kemudian diwujudkan 
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dalam perbuatan yang berulang-ulang 

sehingga menjadi adat yang akhirnya 

menjadi sifat. Sifat adalah sebagian 

dari  kepribadian. Sehingga sulit 

untuk diubah, karena telah tertanam 

dalam kepribadiannya. Jika keadaan 

(hal) tersebut melahirkan perbuatan 

terpuji menurut pandangan syariat 

Islam dan akal pikiran, disebut 

akhlaqul karimah (baik). Jika 

perbuatan-perbuatan yang timbul 

tidak baik dinamakan akhlaqul 

mazmumah (buruk). (Ambari, 1997) 

Berbagai bentuk dan ruang 

lingkup akhlak Islam atau akhlaqul 

karimah (perilaku terpuji) dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah pada 

prinsipnya dapat diartikan 

penghambaan diri kepada-Nya atau 

dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan 

oleh manusia sebagai makhluk 

kepada Tuhan sebagai khalik. Sebagai 

makhluk yang dianugerahi akal sehat, 

kita wajib menempatkan diri kita 

pada posisi yang tepat, yakni sebagai 

penghamba dan menempatkan-Nya 

sebagai satu-satunya zat yang kita 

per-Tuhan. Ada empat alasan 

mengapa manusia perlu berakhlak 

kepada Allah: (1) Allah yang telah 

menciptakan manusia. Dia 

menciptakan manusia dari air yang 

ditumpahkan keluar dari antara tulang 

punggung dan tulang rusuk, 

sebagaimana dalam al-Qur’an surat 

at-Thariq ayat 5-7. Dalam ayat lain 

Allah berfirman manusia diciptakan 

dari tanah yang kemudian diproses 

menjadi benih yang disimpan dalam 

tempat yang kokoh (rahim), setelah ia 

menjadi segumpal darah, segumpal 

daging, dijadikan tulang dan dibalut 

dengan daging dan selanjutnya diberi 

roh, sebagaimana dalam al-Qur’an 

surat al Mukminun ayat 12-13; (2) 

Allah yang telah memberikan 

perlengkapan pancaindra, berupa 

pendengaran, penglihatan, akal 

pikiran dan hati sanubari, di samping 

anggota badan yang kokoh dan 

sempurna kepada manusia 

sebagaimana dalam al-Quran surat 

an-Nahl ayat 78; (3) Allah yang telah 

menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup manusia, seperti 

bahan makanan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan, air, udara, 

binatang ternak dan sebagainya. 

Sebagaimana dalam al-Quran surat 
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al-Jatsiyah, ayat 12-13; dan (4) Allah 

yang telah memuliakan manusia 

dengan diberikannya kemampuan 

menguasai daratan dan lautan. 

Sebagaimana dalam al-Qur an surat 

al-Isra’ ayat 70.  

Namun demikian sungguhpun 

Allah telah memberikan berbagai 

kenikmatan kepada manusia 

sebagaimana disebutkan di atas 

bukanlah menjadi alasan Allah perlu 

dihormati. Bagi Allah dihormati atau 

tidak, tidak akan mengurangi 

kemuliaan-Nya. Akan tetapi sebagai 

manusia sudah sewajarnya 

menunjukan akhlak kepada Allah. 

Bentuk-bentuk perbuatan yang 

termasuk dalam ber-akhlaqul 

karimah kepada Allah. Di antaranya, 

mencintai-Nya, ridha dan ikhlas 

terhadap segala keputusan-Nya, 

bertaubat, mensyukuri nikmat-Nya, 

selalu berdo’a kepada-Nya, 

beribadah, meniru-meniru sifat-Nya 

dan berusaha mencari keridhaan-Nya. 

dan sebagainya. (Nata, 2002) 

Quraish Shihab menyatakan 

bahwa titik tolak akhlak kepada Allah 

adalah dalam bentuk pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan 

melainkan Allah. Dia memiliki sifat-

sifat terpuji; demikian agung sifat itu, 

jangankan manusia, malaikat pun 

tidak akan mampu menjangkau 

hakikat-Nya. Berkenaan dengan 

akhlak kepada Allah dilakukan 

dengan cara banyak memuji-Nya. 

Dilanjutkan dengan senantiasa 

bertawakkal kepada-Nya, yakni 

menjadikan Tuhan .sebagai satu-

satunya yang menguasai din manusia. 

(Shihab, 1998)  

Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama 

manusia pada dasarnya bertolak 

kepada keluhuran budi dalam 

menempatkan diri kita dan 

menempatkan diri orang lain pada 

posisi yang tepat. Hal ini merupakan 

refleksi dan totalitas kita dalam 

menghambakan diri kepada Allah 

SWT. Sehingga akhlaqul karimah 

yang kita alamatkan terhadap sesama 

manusia semata-mata didasari oleh 

akhlaqul karimah yang kita 

persembahkan kepada-Nya. (Halim, 

2000) 

Akhlak terhadap sesama 

manusia, bukan hanya dalam bentuk 

larangan melakukan hal-hal negatif 

seperti membunuh, menyakiti badan 

atau mengambil harta tanpa alasan 

yang benar, melainkan juga sampai 
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kepada menyakiti hati dengan jalan 

menceritakan aib seseorang, tidak 

peduli apakah hal itu benar atau salah. 

Al-Qur’an menekankan bahwa 

setiap orang hendaknya didudukkan 

secara wajar. Sehingga akan terwujud 

keharmonisan atau kerukunan di 

antara sesama. Tidak masuk ke rumah 

orang lain tanpa izin, jika bertemu 

mengucapkan salam, dan ucapan 

yang dikeluarkan adalah ucapan yang 

baik. Setiap ucapan yang diucapkan 

adalah ucapan yang benar, jangan 

mengucilkan atau menceritakan 

keburukan seseorang, dan menyapa 

atau memanggilnya dengan sebutan 

buruk. Selanjutnya yang melakukan 

kesalahan hendaknya dimaafkan. 

Pemaafan itu hendaknya disertai 

kesadaran bahwa yang memaafkan 

berpotensi pula melakukan kesalahan. 

Mampu mengendalikan marah, dan 

mendahulukan kepentingan orang 

lain dan pada diri sendiri. 

Adapun bentuk-bentuk akhlak 

terhadap sesama manusia di 

antaranya adalah jujur, ikhlas, 

amanah, tawadhu, sabar, kasih 

sayang, pemaaf, penolong, berani, 

adil, rajin, disiplin, kreatif, sederhana, 

baik sangka, dermawan, toleransi, 

berbakti kepada orang tua, iffah. Bila 

akhlaqul karimah diamalkan 

(dipraktekan) oleh setiap muslim 

dalam kehidupannya maka akan 

terwujud keharmonisan atau 

kerukunan di antara sesama dan 

masyarakat. (Nata, 2002) 

Akhlak terhadap Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud di 

sini adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia, baik 

binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa. Akhlakul 

karimah terhadap Lingkungan pada 

prinsipnya menempatkan sesuatu itu 

sesuai dengan posisinya masing-

masing. Ia merupakan refleksi dari 

totalitas penghambaan diri kita 

kepada Allah SWT. Sehingga apa 

yang kita perbuat terhadap mereka, 

semata-mata hanya didasari oleh 

akhlaqul karimah kita kepada Allah 

SWT. (Halim, 2000) 

Akhlak yang diajarkan al-

Qur’an terhadap lingkungan 

bersumber dan fungsi manusia sebaga 

khalifah. Kekhalifahan menuntut 

adanya interaksi antara manusia 

dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, 

pemeliharaan, serta bimbingan agar 
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setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya. 

Berarti manusia dituntut 

mampu menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap 

semua proses yang sedang terjadi. 

Keadaan ini mengantarkan manusia 

menjadi bertanggung jawab, sehingga 

tidak melakukan pengrusakan. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan 

dan benda-benda tak bernyawa 

semuanya diciptakan oleh Allah, serta 

semuanya memiliki ketergantungan 

kepada-Nya. Keyakinan ini 

mengantarkan seorang muslim untuk 

menyadari bahwa semuanya adalah 

“umat’ Tuhan yang harus 

diperlakukan secara wajar dan baik. 

(Shihab, 1998) 

Dalam al-Qur’an surat al-

An’am ayat 38 ditegaskan bahwa 

binatang melata burung-burungpun 

adalah umat seperti manusia juga 

sehingga semuanya seperti ditulis al-

Qurthubi, didalam tafsirnya “tidak 

boleh diperlakukan secara aniaya”. 

Jangankan dalam masa damai 

pada saat peperangan pun petunjuk 

al-Qur’an yang melarang melakukan 

penganiayaan. Jangankan terhadap 

manusia dan binatang bahkan 

mencabut atau menebang pepohonan 

pun terlarang, kecuali kalau terpaksa 

dalam arti harus sejalan dengan 

tujuan penciptaan demi kemaslahatan 

terbesar, Allah berfirman: (Nata, 

2002) 

 

Artinya: Apa saja yang kamu 

tebang dan pohon kurma (milik 

orang-orang kafir) atau yang kamu 

biarkan (tumbuh), berdiri diatas 

pokoknya (maka semua) itu adalah 

atas izin Allah dan karena Dia hendak 

memberikan kehinaan kepada orang-

orang fasik”. (al-Qur’an surat al-

Hasyr: 5) 

Akhlak Islam juga 

memperhatikan kelestarian dan 

keselamatan binatang, karena akhlak 

Islam itu sangat komprehensif, 

menyeluruh dan mencakup berbagai 

makhluk yang diciptakan Tuhan. Hal 

yang demikian dilakukan karena 

secara fungsional seluruh makhluk 

tersebut satu sama lain saling 

membutuhkan. Punah dan rusaknya 

salah satu bagian dari makhluk Tuhan 

itu akan berdampak negatif bagi 

makhluk lainnya. 

Adapun bentuk-bentuk 

perbuatan yang termasuk akhlaqul 

karimah terhadap lingkungan di 
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antaranya adalah memelihara 

tumbuh-tumbuhan, menyayangi 

hewan, menjaga kebersihan dan 

menjaga ketentraman. (Nata, 2002) 

Dalam beberapa hasil 

penelitian, terdapat istilah lain yang 

memiliki kesamaan makna terkait 

perilaku akhlaqul karimah guru 

ekonomi, yakni perilaku positif guru 

ekonomi. 

Somech dan Drach-Zahavy 

(2000) telah mengernbangkan 

pengukuran terhadap manifestasi dari 

dimensi konstruk perilaku guru-guru 

sebagai warga organisasi. Somech 

dan Drach-Zahavy membagi 

manifestasi perilaku guru menjadi 

tiga, yakni: (1) perilaku guru terhadap 

siswa; (2) perilaku guru terhadap tim 

atau rekan kerja; dan (3) perilaku guru 

terhadap organisasi sekolah. Guru 

sebagai warga organisasi memiliki 

keunikan yang spesifik, terutama 

dalam wujud perilaku sukarela yang 

bukan menjadi bagian dari 

tanggungjawab formal, terdapat 

perilaku yang bersifat donating, 

sharing and cooperative, dan 

volunteering for unpaid tasks. 

Perilaku di atas tentu lebih 

bermakna pada mengedepankan 

moral dalam berperilaku, sehingga 

perilaku tersebut dinamakan  sebagai 

perilaku peran ekstra. (Moorman dan 

Blakely, 1995).  

Bolino, Turnley, dan 

Bloodgood (2002) menyatakan 

bahwa perilaku warga organisasi 

memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap efektivitas kinerja 

organisasi. Mereka menyatakan 

bahwa perilaku warga organisasi 

dapat: (1) meningkatkan 

produktivitas sejawat kerja maupun 

manajerial, (2) lebih 

mendayagunakan berbagai 

sumberdaya untuk tujuan-tujuan 

produktif, (3) mereduksi kebutuhan 

penggunaan sumber-sumber yang 

terbatas dengan tetap 

mempertahankan fungsi, (4) 

memfasilitasi koordinasi aktivitas-

aktivitas anggota tim dan lintas 

kelompok, (5) memungkinkan 

organisasi menarik dan 

mempertahankan para pekerja yang 

berkualitas tinggi, (6) 

mempertahankan stabilitas kinerja 

organisasi dengan mereduksi 

variabilitas dari kinerja unit-unit 

kerja, dan (7) meningkatkan 

kemampuan organisasi mengadaptasi 

perubahan lingkungan.  

Berbagai teori di atas 
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menunjukkan bahwa perilaku warga 

organisasi sekolah yang baik, yang 

berupa perilaku akhlaqul karimah 

atau perilaku positif, akan menunjang 

keberhasilan organisasi. Dengan 

demikian organisasi perlu mewadahi 

terciptanya nuansa agar guru 

berupaya berperilaku positif.  

 

METODE PENELITIAN  

Sebagai gagasan konseptual, 

artikel ini ditulis dengan mengguna-

kan pendekatan studi literatur dan 

hasil penelitian terdahulu, yang 

menyajikan beberapa anteseden yang 

membentuk perilaku akhlaqul 

karimah guru-guru ekonomi  

PEMBAHASAN  

Terdapat banyak teori dan hasil 

penelitian yang mengkaji tentang 

anteseden perilaku akhlaqul karimah 

atau perilaku positif guru. Berikut ini 

disajikan hasil-hasil empiris yang 

relevan. 

Perilaku Kepemimpinan  

Perilaku kepemimpinan ber-

kaitan dengan sikap yang disengaja 

dari seseorang untuk menekankan 

pengaruhnya yang kuat terhadap 

orang lain untuk membimbing, 

membuat struktur, memfasilitasi 

aktivitas dan hubungan di dalam 

kelompok atau organisasi. Pada saat 

ini perilaku kepemimpinan sering 

menjadi sorotan, sebab di dalam suatu 

organisasi, perilaku kepemimpinan 

baik langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh pada perilaku orang 

yang dipimpinannya. Weichun Zhu 

menjelaskan perilaku kepemimpin 

yang baik, wajib memberikan contoh 

moral bagi anggota organisasi dan 

untuk memperhatikan orang-orang 

dalam kegiatan organisasi yang dapat 

merusak nilai-nilai masyarakat secara 

umum. Perilaku kepemimpin 

menunjukkan perilaku etis ketika 1) 

mereka melakukan apa yang secara 

moral adalah benar, adil dan baik, dan 

ketika 2) mereka membantu untuk 

meningkatkan kesadaran moral dan 

aktualisasi moral. (Zhu, 2008) 

Selanjutnya Linda dan 

Michael (2004) menyatakan:  

To understand why leaders are 

important for understanding 

ethical and unethical behavior 

in organizations, we first turn to 

moral psychology and 

particularly to cognitive moral 

development theory (Kohlberg, 

1969). Kohlberg’s theory, widely 
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cited as the leading theory in the 

field of moral development, 

focuses on how individuals 

reason through ethical dilemmas 

and how they decide what is 

right. Employees can also learn 

to be ethical by observing 

leaders who stand up for doing 

what is right, especially if the 

leade rs are successful in doing 

so.  

Dari pendapat Linda dan 

Michael tersebut bahwa para 

pimpinan penting untuk memahami 

perilaku etis dan tidak etis. Dalam  

suatu organisasi  pimpinan perlu 

beralih ke psikologi moral dan 

khususnya untuk teori kognitif 

perkembangan moral yang 

dikembangkan oleh Kohlberg, teori 

ini berfokus pada bagaimana individu 

melalui alasan dilema etika dalam 

memutuskan sesuatu yang benar.  

Perilaku kepemimpinan 

mempersyaratkan pimpinan dengan 

kepribadian unggul atau akhlaqul 

Karimah di dukung oleh hasil 

penelitian  Linacre dan Jordan (2007) 

yaitu: Karakter unggul dari pimpinan 

yang paling diinginkan adalah 

kepemimpinan yang jujur, 

berpandangan kedepan (visi misi), 

kompeten, dan inspiratif. Pimpinan 

berperilaku baik dan benar 

merupakan pimpinan yang memiliki 

perilaku etis. Karakter kepemim-

pinan yang paling disenangi adalah 

kepemimpinan yang memiliki nilai 

kejujuran dan berpandangan kedepan 

atau kepemimpinan yang memiliki 

visi dan misi.  

Adanya hubungan perilaku 

kepemimpinan di sekolah terhadap 

perilaku ahklaqul karimah diperkuat 

oleh Earley dan Weindling (2004) 

yang menyatakan:  

...Indeed, teachers and 

schools have four kinds of 

accountability relationship: 

(1) to pupils (moral 

accountability); (2) to 

colleagues (professional 

accountability); (3) to 

employees or political 

masters (contractual 

accountability); (4) to the 

market – where clients have a 

choice of institution they 

might attend (market 

accountability). 

Jelaslah bahwa perilaku 

kepemimpinan yang efektif adalah 

pemimpin yang memiliki daya tarik 

dari sisi kemampuan, pengalaman, 
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menghargai kreativitas, memotivasi 

bawahan untuk terus maju dan 

memberikan contoh keteladan terpuji, 

dan berkepribadian unggul. Dari 

pendapat dan hasil penelitian yang 

relevan, diduga perilaku 

kepemimpinan berpengaruh langsung 

positif terhadap perilaku akhlaqul 

karimah guru.   

Keadilan Organisasi  

Keadilan dalam manajemen 

sumber daya merupakan dimensi 

mendasar dari pegawai atau 

karyawan. Keadilan dalam berbagai 

situasi pekerja berperan penting 

dalam menciptakan iklim organisasi 

yang kondusif. Seiring dengan 

semakin meningkatnya berbagai 

keinginan dan kepentingan di dalam 

organisasi, maka keadilan berfungsi 

mengurangi atau bahkan bisa 

meniadakan konflik. Di dalam S. An-

Nisa’ (4): 58, ditegaskan,  

 

وْ  ْ تْح تْم بْين النَاس ا ْ ا ح ْ وا  ا باْلع

 

Apabila [kamu] menetapkan hukum 

di antara manusia hendaklah kamu 

menetapkan dengan adil). 

Selanjutnya di dalam S. al-An‘am (6): 

152, dikatakan. 

 

اقْربى لْوا ولْوكا  ا قْلتْم فاْع  وا

 

Dan apabila kamu berkata, maka 

hendaklah kamu berlaku adil 

kendatipun dia adalah kerabat (mu).  

Selanjutnya Benjamin dan 

George dari Syracuse University, 

Syracuse New York United States 

menyatakan:  

Theoharis’ initial study 

examined seven urban 

principals who approached 

school administration with a 

drive to pursue equity and 

justice. These principals were 

selected based on their: 1) 

formal leadership of a public 

school, 2) belief that promoting 

social justice is a driving force 

behind their leadership position, 

3) advocacy and leadership that 

continually focused on issues of 

race, class, gender, disability, 

and sexual orientation; and 4) 

evidence that they fostered a 

more “just” school. (Dotger & 

George, 2008) 

Lebih jauh Zhu (2008), 

menjelaskan perilaku kepemimpin 

yang baik, wajib memberikan contoh 

moral bagi anggota organisasi dan 
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untuk memperhatikan orang-orang 

dalam kegiatan organisasi yang dapat 

merusak nilai-nilai masyarakat secara 

umum. Perilaku kepemimpin 

menunjukkan perilaku etis ketika 1) 

mereka melakukan apa yang secara 

moral adalah benar, adil dan baik, dan 

ketika 2) mereka membantu untuk 

meningkatkan kesadaran moral dan 

aktualisasi moral.  

Berdasarkan pada beberapa 

surah Al-Quran, dan hasil penelitian 

Benjamin, George dan Weichun Zhu, 

maka diduga keadilan berhubungan 

dan berpengaruh secara langsung 

positif  terhadap perilaku akhlaqul 

karimah.  

Iklim Organisasi 

Iklim organisasi merupakan 

situasi internal di dalam organisasi 

yang menggambarkan lingkungan 

pekerjaan. Iklim organisasi dalam 

peraktek manajemen sumberdaya 

manusia merupakan kebijakan 

organisasi untuk mengatur atau 

mengendalikan staf dengan tujuan 

agar memahami lingkungan 

pekerjaan. Hasil penelitian Syed dan 

Pir, menunjukkan bahwa iklim 

organisasi mampu menciptakan 

suasana keharmonisan perilaku 

positif kepala sekolah dan guru. Iklim 

organisasi berdampak pada mayoritas 

Perilaku yang positif ini berkorelasi 

sangat tinggi terhadap kinerja kepala 

sekolah dan guru (Raza dan Arid, 

2010). Selanjutnya hasil penelitian 

Mojtahedzadeh menunjukkan iklim 

organisas berpengaruh 76% terhadap 

komitmen staf yang ditunjukkan oleh 

keinginan perilaku yang kuat untuk 

tetap bekerja, kecenderungan untuk 

bekerja keras di dalam organisasi, 

keyakinan yang pasti dalam nilai-nilai 

dan tujuan organisasi (Hoda, dkk, 

2011). Hal senada juga didukung oleh 

Afkar et.al, yang melakukan 

penelitian tentang dampak persepsi 

karyawan, iklim organisasi terhadap 

perilaku warga organisasi di Pakistan 

dengan hasil penelitiannya 

menunjukkan temuan penelitiannya 

antara lain persepsi karyawan 

ditentukan oleh iklim organisasi 

dengan cara menerapkan etika, 

keadilan, kooperatif personal, 

kebutuhan sosial, dan kebersamaan. 

(Bhatti, dkk, 2011) 

Iklim organisasi dalam tulisan 

ini merupakan tampilan kualitas 

organisasi yang mencakup iklim 

organisasi terbuka dan otonom, di 

mana individu telah merasakan 
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keterbukaan organisasi dalam 

menentukan kebijakan dan individu 

diberi ruang untuk bekerja 

mengembangkan kreativitas, bekerja 

sama dalam menyelesaikan masalah.  

iklim organisasi terbuka dan otonom 

sebagai kekuatan persepsi individu 

terhadap suasana pekerjaan yang 

bersahabat dan menyenangkan yang 

pada gilirannya bermuara 

berpengaruh terhadap individu 

berperilaku akhlaqul karimah. 

Senada dengan hal tersebut Frederic 

J. Gratto menyatakan bahwa 

Organizational climate was a useful 

tool for understanding the 

complexities of organizations. It was 

defined as an accumulation of 

tangible perceptions that individuals 

had about various aspects of the work 

environment. (Gratto, 2001)  

Merujuk pada kajian teori dan 

hasil penelitian diduga iklim 

organisasi berhubungan dan 

berpengaruh langsung positif 

terhadap perilaku akhlaqul karimah. 

KESIMPULAN  

Setidaknya terdapat tiga hal 

yang menjadi anteseden utama yang 

dapat  membentuk perilaku akhlaqul 

karimah guru ekonomi antara lain 

adalah perilaku kepemimpinan, 

keadilan organisasi, dan iklim 

organisasi di mana guru bidang 

ekonomi mengajar. Perbaikan 

perilaku kepemimpinan, keadilan 

organisasi, dan iklim organisasi akan 

mengakibatkan peningkatan perilaku 

akhlaqul karimah guru bidang 

ekonomi. Upaya-upaya perbaikan 

dapat dilakukan oleh organisasi 

sekolah dengan mengedepankan 

terciptanya suasana yang membantu 

guru untuk ber-akhlaqul karimah atau 

berperilaku positif. 
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Abstrak 

 
Peneitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana implementasi serta kegunaan anaytical 

thinking dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dasar ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masih banyak siswa 

yang belum mengerti cara menganalisis suatu permasalahan, sehingga seolah-olah mereka hanya 

akan berfikir secara liar tanpa adanya dasar dari pendapat mereka. Fokus penelitian ini ada pada 

pemaksimalan analytical thinking yang dimiliki siswa dalam memahami konsep-konsep dasar 

ekonomi. Model pengembangan yang digunakan merupakan adopsi dari model enam fase yang 

dikembangkan oleh Pfeffer et al (2007) yang dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan produk 

pengembangan, desain dan pengembangan produk, uji coba produk, evaluasi dan 

mengkomunikasikan hasil. Untuk menunjang penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Dimensi yang diukur dalam studi ini 

adalah kemampuan siswa dalam membangun analytical thinking terhadap pemahaman mereka atas 

konsep-konsep dasar ekonomi.  

 

Kata Kunci: Analytical Thinking, Metode Inkuiri-Diskoveri, Konsep-Konsep Dasar Ekonomi. 

 

 

 

Memahami permasalahan 

ekonomi tidak hanya dengan 

mengetahui konsep-konsep dasar 

ekonomi saja, namun diperlukan juga 

kemampuan analytical thinking di 

dalam memecahkan permasalahan 

ekonomi, yaitu kemampuan untuk 

merinci/ menguraikan suatu 

bahan/keadaan menurut bagian-bagian 

yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan antara bagian-

bagian/faktor-faktor yang satu dengan 

yang lain (Bloom dalam Dimyati, 

2009: 27). 

Menurut Amer (2005: 1) 

Analytical thinking dapat digunakan 

untuk mengembangkan kapasitas 

berpikir secara bijaksana, terarah, 

memecahkan masalah, menganalisis 

data, mengingat dan penggunaan 

informasi. 
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Pentingnya anaytical thinking 

dalam sebuah proses pembelajaran 

sangat membantu siswa didalam 

memahami konsep-konsep dasar 

ekonomi. Konsep-konsep dasar 

ekonomi merupakan pondasi awal 

yang sangat penting dalam memahami 

permasalahan ekonomi, oleh karena 

itu perlu dibangun terlebih dahulu 

konsep-konsep dasar ekonomi yang 

dimiliki siswa secara benar 

berdasarkan pasal 33 ayat 1. 

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 

yang berbunyi “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan”, hal ini dapat 

dimaknai bahwa perekonomian tidak 

lagi mengenal istilah kompetitif 

namun melainkan kooperatif, yaitu 

menyisihkan semangat usaha sendiri 

atau individualis. Dengan demikian 

takkan ada lagi konsep dasar ekonomi 

yang mengarah pada faham Kapitalis, 

Liberalis, Neo Liberal, dan sebagainya 

yang mengarah ke faham barat. 

Selain itu di dalam berfikir 

analitis siswa juga diajarkan untuk 

mengeksplorasi pengetahuan mereka 

dengan menggunakan metode inkuiri-

diskoveri. Secara singkat metode ini 

dapat memudahkan siswa dalam 

mencari fakta-fakta di lapangan 

sampai menemukan hasil termuan.  

Menurut Pearson 

kebermaknaan dari metode inkuiri-

diskoveri ini sendiri tidak hanya siswa 

saja yang memperoleh pengalaman 

dan hasil, namun guru selaku 

pembimbing juga mendapat 

kesempatan untuk belajar dalam 

mengembang terapkan salah satu 

bentuk operasional penelitian 

kualitatif (dalam Witjaksono, 2006: 

1). Dengan demikian guru beserta 

siswa dapat melalui proses belajar 

secara bersama-sama, yang mana 

nantinya pembelajaran di kelas dapat 

mencapai pembelajaran yang 

mempunyai kebermaknaan penuh 

(meaningfull learning). 

Meaningfull learning terjadi 

ketika siswa membangun pengetahuan 

dengan proses kognitif yang 

dibutuhkan untuk pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah ini 

melibatkan rancangan berupa sebuah 

cara untuk mencapai tujuan yang 

belum pernah dicapai sebelumnya, 

yaitu mencari tahu cara mengubah 

situasi dari permasalahan menjadi 

sebuah solusi (Mayer, 2002: 227). 
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Diharapkan dengan hasil-hasil 

temuan yang mereka temukan ini nanti 

dapat mereka gunakan sebagai dasar 

untuk berpendapat dan bertindak, 

sehingga siswa terbiasa untuk 

berpendapat dengan menggunakan 

dasar yang jelas dan mampu 

dipertanggung jawabkan. 

Amer (2005: 33) 

menambahkan bahwa dalam mencapai 

keberhasilan pelaksanaan analitical 

thinking setidaknya siswa dapat 

mengintegrasikan ide dasar dari 

analitical thinking ke dalamnya. “The 

basic idea in analytical thinking 

techniques is to list a handful of 

elements, compare them, rank them 

and then select the most valuable one, 

discarding the rest. This is all very 

well, unless the rest of the elements 

have specific value that the selected 

one doesn't”. Pengintegrasian ide 

dasar tersebut sebenarnya sangat 

memudahkan siswa dalam mencapai 

tujuan mereka dalam membangun 

analitical thinking, tentunya dalam 

memahami konsep-konsep dasar 

ekonomi. Dengan demikian, pem-

belajaran dapat lebih bermakna dan 

bermanfaat bagi siswa tentunya 

sebagai bekal untuk mempelajari 

konsep-konsep ekonomi yang lebih 

spesifik dan sulit nantinya. 

Studi ini memberikan 

gambaran esensi kegunaan analytical 

thinking dalam memahami konsep-

konsep dasar ekonomi. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran diharapkan, 

siswa diberi kesempatan untuk 

membangun analytical thinking yang 

mereka miliki, dan belajar 

mengarahkan pemikiran kritis mereka 

ke dalam jalur yang benar, yaitu 

dimana saat mereka berpendapat 

selalu didasari dengan landasan yang 

jelas dan bisa dipertanggung 

jawabkan.  

 

KAJIAN LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Dalam melakukan penelitian 

ini peneliti berusaha mengumpulkan 

kajian literatur dari berbagai sumber 

yang menyangkut beberapa variabel 

antara lain. 

 

A. Pembelajaran Berbasis Proyek 

Dalam mengetahui esensi 

kegunaan analytical thinking dalam 

proses pembelajaran, maka seorang 

guru dipaksa untuk melakukan suatu 

metode pembelajaran berbasis proyek 
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(Project Based Learning), hal ini 

dikarenakan proses analisis ini sendiri 

diujikan dalam bentuk tugas kelompok 

yang mengharuskan siswa untuk 

menggali kebenaran dari suatu 

permasalahan dengan demikian 

pembelajaran berbasi proyek sangat 

cocok untuk menunjang penelitian ini. 

Pembelajaran ekonomi 

berbasis proyek ini sebenarnya banyak 

yang menyebutnya sebagi 

pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) yang mana merupakan 

pembelajaran yang di adaptasi dari 

pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL).   

1. Pengertian 

Pembelajaran berbasis proyek 

menurut New York City Departement 

of Education (2009: 8) adalah: 

“Project Based Learning is the 

instructional strategy of empowering 

learners to pursue content knowledge 

on their own and demonstrate their 

new understanding through a variety 

of presentation models.” 

Sedangkan menurut 

Educational Technology Division 

Ministry of Education (2006: 3) 

adalah: 

“Project Based Learning is 

learning activities ate long-term, 

interdisiplinary, student centered and 

integrated with real-world issue and 

practices. It is a method that fosters 

abstract, intellectual taks to explore 

complex issue. It promotes 

understanding, which is true 

knowladge.” 

 Dari ke dua pengertian di atas 

tergambar bahwa pembelajaran 

berbasis proyek merupakan 

pembelajaran yang berioentasi pada 

siswa dalam mencari pengetahuan 

yang mana nantinya akan 

memperkaya khazanah untuk 

memecahkan suatu permasalahan. 

Selain itu pembelajaran berbasis 

proyek dapat juga digunakan untuk 

mengajarkan siswa agar lebih aktif 

menggali, membuat penilaian, 

menafsirkan, mengevaluasi dan 

mensintesis informasi dengan cara-

cara yang bermakna. 

2. Karakteristik 

Pembelajaran berbasis proyek 

berfokus pada konsep dan prinsip inti 

sebuah disiplin, memfasilitasi untuk 

berinvestigasi, pemecahan masalah, 

dan tugas-tugas bermakna lainnya, 



National Conference On Economic Education 
Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

21 

 

student centered, dan menghasilkan 

produk nyata. 

Menurut Santyasa (2006: 11) 

ada empat karakteristik pembelajaran 

berbasis proyek, antara lain berkutat 

pada isi, kondisi, aktivitas dan hasil. 

Ciri khas pembelajaran ini ada 

pada sifatnya, yang mana tak lagi 

membelajrakan siswa untuk 

kompetisi dalam mencapai hasil 

namun melainkan berkolaborasi dan 

saling berdiskusi untuk memecahkan 

masalah, menggali kebenaran 

permasalahan, menguraikan 

permasalahan ke dalam bagian-

bagian yang lebih kecil dan 

mempelajari hubungan antara bagian 

satu dengan bagian yang lain.  

Thomas (2000) menetapkan 

lima kriteria apakah suatu 

pembelajaran berproyek termasuk 

sebagai pembelajaran berbasis proyek 

atau tidak. lima kriteria itu adalah 

sebagi berikut. 

a. Keterpusatan (centrality), bahwa 

pembelajan berbais proyek harus 

merupakan esensi dari kurikulum, 

dilakukan sebagai kegiatan utama 

dalam pembelajaran, bukan 

sebagai praktik tambahan untuk 

memahami konsep yang sedang 

dipelajari. 

b. Berfokus pada pertanyaan atau 

masalah (driving question), 

bahwa kerja proyek yang 

dilakukan harus mendorong 

peserta didik memperoleh konsep 

dan prinsip suatu bidang tertentu. 

c. Investigasi konstruktif 

(constructive investigation), 

bahwa pembelajran berbasi 

proyek merupakan proses yang 

mengarah pada pencapaian tujuan 

yang mengandung kegiatan 

inkuiri, pembangunan konsep, 

dan resolusi. 

d. Otonomi pebelajar (autonomy), 

bahwa peserta didik diberikan 

kebebasan untuk menentukan 

sendiri  pilihan dan bertanggung 

jawab atas proyek yang 

dilakukannya. Guru hanya 

berperan sebagai fasilitator dan 

motivator dalam pelaksanaan 

proyek peserta didik. 

e. Realisme (realism), bahwa 

proyek yang dilakukan oleh 

peserta didik merupakan suatu 

yang nyata di masyarakat, bukan 

merupakan simulasi yang dibuat-

buat. 
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3. Langkahh-langkah Penerapan 

Pembelajaran Berbasis Proyek 

Educational Technology  

Division Ministry of Education (2006: 

22) telah merumuskan langka-langkah 

pembelajaran berbasis proyek menjadi 

6 tahap, yakni Essential Question, 

Plan The Project, Schedule, Monitor 

Student and Project Progress, Assess 

The Outcome, dan Avaluate The 

Experiment. 

 

B. Metode Inkuiri-Diskoveri 

Metode inkuiri-diskoveri 

merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang digunakan untuk 

menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran ekonomi berbasis 

proyek. 

Metode inkuiri dan diskoveri 

pada dasarnya merupakan dua metode 

yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain. Inkuiri artinya penelitian, 

sedangkan diskoveri artinya 

penemuan. Dengan melalui penelitian 

peserta didik akhirnya dapat 

memperoleh suatu penemuan. 

Langkah-langkah metode inkuiri dan 

diskoveri dinilai cukup ilmiah dalam 

melakukan penyelidikan untuk 

memperoleh suatu penemuan, mulai 

dari merumuskan masalah, hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji 

hipotesis, dan menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah di atas dinilai 

sangat efektif dalam membimbing 

peserta didik untuk berfikir objektif 

dalam memecahkan masalah. Tak 

hanya itu, dengan metode inkuiri-

diskoveri pula peserta didik dapat 

melakukan suatu proses mental yang 

bernilai tinggi (Sumiati, 2008: 103). 

Dalam mengevaluasi proses 

pembelajaran ini, peneliti 

menggunakan pendapat dari Dimyati 

dan Mudjiono ( 2006: 173-174) 

mengenai metode inkuiri-diskoveri, 

yang mana meliputi (1) keterampilan 

pencarian dan perumusan masalah, 

(2) keterampilan pengumpulan data 

dan informasi, (3) keterampilan 

meneliti tentang objek, seperti benda, 

kondisi, atau peristiwa dan pelaku, (4) 

keterampilan menarik kesimpulan, 

(5) keterampilan membuat laporan. 

C. Analytical Thinking 

Salah satu kemampuan 

berpikir yang penting dan perlu 

dikuasai seseorang adalah kemampuan 

berpikir analitik atau yang sering kita 

sebut dengan istilah analytical 

thinking. Kemampuan ini dirasa 
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penting karena dapat memudahkan 

seseorang dalam berpikir secara logis 

mengenai hubungan antara konsep dan 

situasi yang dihadapinnya. 

Kalau kita berbicara mengenai 

kemampuan berfikir analitik, tentunya 

hal ini tak dapat terlepas dari konsep 

dasar berfikir yang dikemukakan oleh 

Krathwohl (2002) yang mana sudah ia 

klasifikasikan menjadi dua dimensi, 

yakni dimensi pengetahuan dan 

dimensi proses kognitif. Menurut 

Krathwohl (2002: 214-215) dimensi 

pengetahuan terbagi menjadi empat 

jenjang, yakni pengetahuan faktual, 

pengetahuan konseptual, kemampuan 

prosedural, dan kemampuan 

metakognisi. Sedangkan dimensi 

proses kognitif terbagi menjadi enam 

jenjang, yakni mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. 

 
Structure of the Cognitive Process Dimension of the Revised Taxonomy 

(Sumber: Krathwohl, 2002: 215) 

 
Menurut konsep dasar tersebut 

tampak terlihat kemampuan analytical 

thinking mulai tampak pada jenjang ke 

empat, yang mana dijelaskan di sana 

bahwa kemampuan analisis merupakan 

kemampuan memisahkan bagian-bagian 

dan mendeteksi bagaimana bagian-

bagian tersebut berhungungan antara 

satu dengan yang lain.  

Menurut Chareonwongsak, 

kemampuan berfikir analitik merupakan 

kemampuan individu untuk dapat 

1. Remember 

2. Understand 

3. Apply 

4. Analyze 

5. Evaluate 

6. Create 

Retrieving relevant knowledge from long-term memory. 

Determining the meaning of instructional messages, including oral, 

written, and graphic communication. 

Carrying out or using a procedure in a given 

situation. 

Breaking material into its constituent parts and 

detecting how the parts relate to one another and 

to an overall structure or purpose. 

Making judgments based on criteria 

and standards. 

 

Putting elements together to 

form a novel, coherent whole 

or make an original product. 
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membedakan atau mengidentifikasi 

suatu peristiwa/permasalahan menjadi 

sub-masalah, dan menentukan hubungan 

yang wajar/logis untuk menemukan 

penyebab dari permasalahan yang terjadi 

(Montaku, 2011). 

Bloom (dalam Herdian, 2010) 

membagi aspek analisis ke dalam tiga 

kategori , yaitu: 1) analis bagian (unsur) 

seperti melakukan pemisalan fakta, 

unsur yang didefinisikan, argumen, 

aksioma (asumsi), dalil, hipotesis, dan 

kesimpulan; 2) analisis hubungan 

(relasi) seperti menghubungkan antara 

unsur-unsur dari suatu sistem (struktur) 

matematika; 3) analisis sistem seperti 

mampu mengenal unsur-unsur dan 

hubungannya dengan struktur yang 

terorganisirkan.  

Kemampuan analisis menurut 

Teodorescu (2013) meliputi lima aspek, 

antara lain matching, classifying, 

analyzing errors,generalizing, dan 

specifying. 

 

METODE 

Penelitian pengembangan ini 

menggunakan pendekatan Desain Based 

Research (DBR) yang memiliki ciri 

khusus yaitu sebuah model penelitian 

pengembangan produk berdasarkan 

kebutuhan. Secara umum penelitian 

pengembangan berbasis desain ini 

menggunakan metode yang sistematis, 

namun tetap fleksibel dalam menyikapi 

fokus masalah. Menurut Herrington 

(2007: 1) Desain Based Research (DBR) 

membutuhkan peran serta peneliti secara 

intensif dan juga kolaborasi yang 

melibatkan peneliti dan praktisi secara 

nyata tanpa adanya rekayasa. Di sini 

Desain Based Research (DBR) 

mengintegrasikan pengembangan solusi 

untuk masalah praktis dalam lingkungan 

belajar. 

Penelitian pengembangan ini 

dilaksanakan pada mata pelajaran 

ekonomi demi menjawab permasalahan 

tentang kurangnya kemampuan berfikir 

analitis siswa terhadap suatu 

permasalahan ekonomi. Diadobsi dari 

enam fase yang dikembangkan oleh 

Pfeffer et al (2007) Langkah-langkah 

utama dalam penelitian desain 

pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 1) identifikasi masalah, 2) 

merumuskan produk pengembangan, 3) 

desain dan pengembangan produk, 4) uji 

coba produk, 5) evaluasi dan 6) 

mengkomunikasikan hasil (Ellis & Levy, 

2010: 111). 
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 Menurut Rechey & Klein dalam 

riset desain dan pengembangan dengan 

pendekatan Desain Based Research 

(DBR), hasil pengembangan ini akan 

disebut sebagai artefak (dalam 

Witjaksono, 2010: 10), dan artefak ini 

harus berfungsi secara independen dari 

desainer dan terbentuk dengan 

sendirinya (Goel, 1989: 27), yang mana 

menurut Wang & Hannafin artefak ini 

nanti harus memuat lima karakteristik 

dasar dan kontruksi (dalam Witjaksono, 

2010: 10): 1) Pragmatic, 2) Grounded, 

3) Interactive, iteractiv and flexible, 4) 

Integrative, 5) Contextual. Dengan 

rincian  sebagai berikut:  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Secara umum penerapan 

penelitian berbasis desain menggunakan 

metode yang sistematis, namun tetap 

fleksibel yang bertujuan untuk 

meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan melalui analisis iterative, 

desain, pengembangan dan 

implementasi berdasarkan kolaborasi 

antara peneliti dan praktisi secara nyata 

tanpa adanya rekayasa. Selanjutnya 

untuk langkah pengembangan dalam 

penyususnan draft sintaks dan skenario 

pembelajaran serta uji kelayakan 

prototipe juga melibatkan tim 

kolaborasi. 

 Aplikasi Design Based Research 

dalam pengembangan dan implementasi 

pembelajaran ekonomi berbasis proyek 

ini, peneliti mengadaptasi dari model 

enam fase yang dikembangkan Peffers et 

al (2007), seperti dikutip dalam Ellis & 

Levy (2010: 111). Berikut pemaparan 

hasil dan pembahasan dari keenam fase 

tersebut. 

Fase 1. Identifikasi Masalah 

 Pada tahap identifikasi masalah, 

peneliti akan melakukan analisis-analisis 

masalah dan analisis kebutuhan sebagai 

dasar melakukan penelitian dan 

pengembangan. Analisis ini disebut 

sebagai analisis awal yang mana 

nantinya akan dilanjutkan ke analisis 

materi pembelajaran yang berupa 

analisis isi (konten pelajaran) dan yang 

terakhir akan dilakukan analisis 

kebutuhan terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran ekonomi berbasis proyek. 

Pada intinya tahap ini merupakan tahap 

awal bagi peneliti untuk menetapkan dan 

mengidentifikasi syarat-syarat 

pembelajaran dalam pengembangan 

skenario pembelajaran ekonomi serta 

assesment kebutuhan guru dan siswa. 
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Fase 2. Merumuskan Produk 

pengembangan 

 Pada tahap perumusan produk 

pengembangan ini, peneliti akan 

menyiapkan desain konseptual prototipe 

buku panduan pembelajaran ekonomi 

berbasis proyek dengan berkolaborasi 

dengan tim ahli. Salah satu langkah pada 

tahap ini adalah penyususnan angket 

kelayakan skenario pembelajaran 

ekonomi berbasis proyek , yang mana ini 

merupakan suatu alat untuk mengukur 

seberapa besar tingkat kelayakan 

skenario pembelajaran tersebut dapat 

digunakan dan diterapkan oleh guru 

kepada siswanya. 

Fase 3. Desain dan Pengembangan 

Produk 

 Pada tahap desain pengembangan 

produk ini, peneliti mempunyai tujuan 

untuk menghasilkan skenario 

pembelajaran dalam bentuk draft 

prototipe buku panduan guru dan siswa 

yang tentunya sudah direvisi 

berdasarkan masukan dari pakar. Tahap 

ini meliputi: (a) vaidasi oleh para pakar 

diikuti dengan revisi, (b) uji coba dengan 

guru dan siswa yang sesungguhnya. 

Fase 4. Uji Coba Produk 

 Pada tahap uji coba produk, 

peneliti akan melakukan tahap-tahap 

penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan berupa uji coba 

perorangan (3 orang siswa) yang 

bertujuan untuk memberikan masukan 

atas kekurangan atas konten dan 

kemenarikan produk. Berikutnya disusul 

dengan uji kelompok kecil (9 siswa) 

yang bertujuan untuk memberikan 

masukan atas buku panduan siswa serta 

kritik dan saran atas pembelajaran 

singkat yang diterapkan peneliti kepada 

dengan menggunakan buku panduan 

tersebut. Pada intinya tahap ini 

mempunyai tujuan untuk menguji 

kelayakan skenario pembelajaran di 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Fase 5. Evaluasi Hasil Uji Coba Produk 

 Pada tahap evaluasi hasil uji coba 

produk, peneliti akan mengemas produk 

berupa skenario pembelajaran ekonomi 

berbasis proyek serta melakukan uji 

lapangan (seluruh siswa dikelas yaitu 30 

siswa) dan juga melakukan penilaian 

atas hasil yang sudah dikerjakan siswa 

pada tahap uji coba produk. Pada tahap 

ini bertujuan untuk menguji efektivitas 

penggunaan skenario pembelajaran saat 

proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

Fase 6. Mengkomunikasikan Hasil 
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 Pada tahap mengkomunikasikan 

hasil, peneliti akan menyusun laporan 

setelah direvisi akhir secara detail dan 

sesuai dengan kaidah penuisan karya 

ilmiah untuk kemudian dipublikasikan 

baik dalam bentuk jurnal maupun artikel.  

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian singkat yang 

dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dikembangkan ini tidak bisa digunakan 

untuk semua materi pelajaran, misalnya 

materi hitungan. Namun melainkan 

pembelajaran ini sangat cocok untuk 

pengembangan materi yang di dalamnya 

terdapat konsep-konsep dasar ekonomi 

serta berbagai pengembangan kasus 

terkait permasalahan ekonomi.  
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Abstrak 

 
Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia riil di masyarakat sangat dibutuhkan. Pengetahuan 

dan keterampilan yang dikembangkan di sekolah perlu juga dikembangkan di tengah-tengah 

masyarakat agar relevan dan sinergis dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan harapan 

pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun 

penyelesaian masalah kontekstual yang dihadapi sehari-hari. Keunggulan Lokal adalah suatu 

proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau 

karya lain yang bernilai tinggi yang bisa menambah penghasilan setiap daerah tanpa terkecuali, 

bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

merupakan program pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan 

potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan 

potensi bakat dan minat peserta didik.  

Kata kunci: Pendidikan, Keunggulan Lokal 

 
Pendidikan adalah salah satu 

usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasaan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (UU Sisdiknas, 2003, Pasal 1 

ayat 1).  

Perbaikan pada sistem 

pendidikan selama ini masih perlu 

pengembangan yang lebih 

komprehensif. Sehingga pendidikan 

dapat menyentuh dan sinergi dengan 

dinamika sosial yang berlangsung. 

Fenomena yang terjadi, antara dunia 

pendidikan dan perkembangan 

masyarakat tidak relevan. Kebutuhan 

masyarakat belum bisa diwujudkan 

sepenuhnya oleh lembaga 

pendidikan. Di antara indikator 

masalah ini adalah, lulusan Lembaga 

Pendidikan belum siap pakai karena 

hanya menguasai teori, dan belum 

punya keterampilan. Selain itu juga 

disebabkan materi pendidikan tidak 

sesuai potensi daerah dimana siswa 

bertempat tinggal. Materi pelajaran 

mailto:risal_jackd@live.it
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dan konteks kehidupan siswa pun 

tidak ada kesesuaian. Sehingga 

transformasi pendidikan dalam 

kehidupan siswa mengalami bias 

tujuan (utopis). Untuk itu, sekolah 

berkeunggulan lokal dibutuhkan 

sebagai alternatif menutup 

kesenjangan tersebut. 

Untuk itu, daerah-daerah 

kabupaten harus memilki Lembaga 

Pendidikan yang menjadi pilot project 

untuk mengembangan potensi daerah, 

agar  sumber daya lokal yang telah 

dimilki dapat digunakan untuk 

kebutuhan masyarakat (siswa) dan 

daerah itu sendiri. Langkah tersebut 

harus ditanggapi oleh pemerintah 

terkait sebagai usaha kongkrit dalam 

pembangunan dan perkembangan 

potensi daerah. Masyarakat harus 

dilibatkan untuk berperan aktif untuk 

sama-sama mewujudkan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal agar 

bermanfaat bagi kesejahteraan daerah 

dan masyarakat. Hal ini merupakan 

panggilan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat yang berdaya, 

kalau pun tidak, pemerintah dan 

masyarakat harus melakukan sesuatu 

untuk mempertahankan potensi yang 

ada. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

PENELITIAN 

Tujuan penyelenggaraan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal 

adalah agar siswa mengetahui 

keunggulan lokal daerah dimana dia 

tinggal, memahami berbagai aspek 

yang berhubungan dengan 

keunggulan lokal daerah tersebut , 

selanjutnya siswa mampu mengelola 

sumber daya, terlibat dalam 

pelayanan/jasa atau kegiatan lain 

yang berkaitan dengan keunggulan 

lokal sehingga memperoleh 

penghasilan dan melestarikan 

buaya/tradisi/sumber daya yang 

menjadi unggulan daerah. 

Agar keunggulan yang 

dimilki daerah dapat dipahami  siswa 

dan keunggulan daerah dapat 

menyejahterakan masyarakatnya 

diharapkan keunggulan daerah dapat 

menjadi kebanggaan bagi masyarakat 

pada umumnya. Sehingga masyarakat 

dapat menjaga kelestarian potensi 

daerahnya sendiri dengan semaksimal 

mungkin, sehingga dapat bermanfaat 

bagi hidupnya dan bagi masyarakat 

pada umumnya. 

Tugas pendidikan di 

Indonesia yang lain yaitu 

mensosialisasikan kebudayaan 
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melalui pendidikan, bangsa ini 

diharapkan mampu melestarikan 

nilai-nilai luhur bangsa dan melawan 

nilai-nilai luar yang merusak budaya 

bangsa. Praktik pendidikan harus 

mampu mengatasi segala bentuk 

krisis multidimensi. Melalui 

pendidikan, peserta didik diharapkan 

mampu mengadakan penyesuaian diri 

dengan perubahan sosial dan 

mengatasi segala dampak negatif dari 

perubahan sosial tersebut. Dengan 

demikian, peserta didik akan mampu 

hidup dan mengenal diri sendiri 

dalam perannya sebagai makhluk 

sosial. Dengan alasan inilah, maka 

pendidikan memegang peran penting 

dalam perkembanga karakter dan 

sosial budaya masyarakatnya. 

 Salah satu tujuan penting lain 

dalam praktik pendidikan adalah 

praktik peningkatan dan 

pengembangan diri individu agar 

menjadi anggota msyarakat yang 

bermakna dan bermanfaat secara 

sosial. Tujuan pendidikan yang 

tertuang dalam visi dan misi tersebut 

tidak akan tercapai jika pendidik tidak 

mampu melakukan pembelajaran 

kontekstual. Pendidik harus 

mengetahui perkembangan dan 

perubahan sosial budaya yang 

berpengaruh terhadap pendidikan. 

Pendidik diharapkan mampu 

melakukan pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan 

tuntutan sosial budaya sehingga 

pendidikan mampu menjadi media 

kontruksi individu dalam posisinya 

sebagai makhluk sosial yang 

memiliki karakter, nilai, moral dan 

etika yang baik. Dengan demikian 

pendidikan bukan tidak dipandang 

sebagai institusi eksklusif dan otonom 

yang terlepas dari komleksitas dan 

dinamika sosial masyarakat. 

Pendidikan sebagai produk dan 

institusi sosial terlibat dan sekaligus 

ikut menentukan dinamika dan 

kompleksitas problematika sosial 

masyarakat yang menghasilkannya. 

Oleh karena itu, pemahaman yang 

utuh, dinamis, dan kompleks terhadap 

pendidikan menjadi mutlak 

diperlukan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Keunggulan lokal adalah 

segala sesuatu yang merupakan ciri 

khas kedaerahan yang mencakup 

aspek ekonomi, budaya, teknologi 

informsi dan komunikasi, ekologi, 

dan lain-lain. Sumber lain 

mengatakan bahwa Keunggulan 
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Lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, 

tradisi, budaya, pelayanan, jasa, 

sumber daya alam, sumber daya 

manusia atau lainnya yang menjadi 

keunggulan suatu daerah 

(Dedidwitagama, 2007). Dari kedua 

pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Keunggulan Lokal adalah 

suatu proses dan realisasi peningkatan 

nilai dari suatu potensi daerah 

sehingga menjadi produk/jasa atau 

karya lain yang bernilai tiggi yang 

bisa menambah penghasilan setiap 

daerah tanpa terkecuali, bersifat unik 

dan memiliki keunggulan komparatif. 

Dari pengertian keunggulan 

lokal tersebut diatas maka Pendidikan 

Berbasis Keunggulan Lokal 

merupakan program pembelajaran 

yang diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan daerah, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya 

alam, sumber daya manusia, 

geografis, budaya, historis dan 

potensi daerah lainnya yang 

bermanfaat dalam proses 

pengembangan kompetensi sesuai 

dengan potensi bakat dan minat 

peserta didik. 

Sejak terjadinya refomasi di 

Indonesia telah dikeluarkan aturan-

aturan yang terkait dengan 

desentralisasi, aturan-aturan tersebut 

adalah: 1) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang: Pemerintah 

Daerah menuntut pelaksanaan 

otonomi daerah dan wawasan 

demokrasi dalam penyelenggaraan 

pedidikan. 2) PP Nomor 25 tahun 

2000 tentang kewenangan pemerintah 

dan kewenangan Provinsi sebagai 

daerah otonomi dalam bidang 

pendidikan. 3) Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 

50 ayat 5 menegaskan bahwa 

pemerintah Kabupaten/Kota 

mengelola pendidikan dasar dan 

menengah, serta satuan pendidikan 

yang berbasis pendidikan lokal. 4) 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 

Tahun 2005 Bab III Pasal 14 Ayat 1 

bahwa kurikulum untuk 

SMP/MTS/SMPLB atau bentuk lain 

yang sederajat, dapat memasukkan 

pendidikan berbasis keunggulan 

lokal. 

Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di tas sudah 

diatur bahwa pelaksanaan pendidikan 

di luar kewenangan pemerintah pusat 

dan harus dilakukan di daerah. Oleh 

karena itu pengembanga kurikulum 

sebagai salah satu substansi utama 

dalam pengembangan pendidikan 
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perlu di desentralisasikan, terutama 

kebutuhan siswa, keadaan sekolah 

dan kondisi daerah. Dengan demikian 

daerah atau sekolah memiliki cukup 

kewenangan untuk merancang dan 

menentukan  hal-hal yang akan 

diajarkan. Sehubungan dengan 

kondisi daerah dan potensi daerah di 

Indonesia yang cukup beragam, maka 

perlu daerah meningkatkan potensi 

daerah melalui pendidikan di sekolah. 

Masing-masing  daerah 

mempunyai keunggulan potensi 

daerah yang perlu dikembangkan 

yang lebih baik lagi. Keunggulan 

yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah sangat bervariasi. Dengan 

keberagaman potensi daerah ini 

pengembangan potensi dan 

keunggulan daerah. Sehingga anak-

anak tidak asing dengan daerahnya 

sendiri dan faham betul tentang nilai-

nilai dan budaya daerahnya sendiri, 

sehingga anak-anak dapat 

mengembangkan dan 

memberdayakan potensi daerahnya 

sesuai dengan tuntutan ekonomi 

global yang telah disepakati oleh 

pemerintah Indonesia.  

Konsep Sekolah Berkeunggulan 

Lokal 

Setiap daerah memiliki 

potensi dan keragaman karya yang 

dihasilkan sebagai ciri khas daerah 

tersebut. Satuan pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal merupakan 

paradigma baru pendidikan untuk 

mendorong percepatan pembanguna 

di daerah berdasarkan potensi yang 

dimiliki oleh masyarakat lokal. 

Dalam hal ini perwilayahan 

komoditas harus diselerasikan dengan 

lokalisasi pendidikan dengan basis 

keunggulan lokal. Hal ini bukan saja 

berkaitan dengan kurikulum yang 

memperhatikan muatan lokal (UU 

Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf j), 

melainkan lebih memperjelas 

spesialisasi peserta didik, untuk 

segera memasuki dunia kerja di 

lingkungan terdekatnya. Dengan 

demikian persoalan penyediaan 

tenaga kerja dengan mudah teratasi 

dan bahkan dapat tercipta secara 

otomatis. 

Keunggulan lokal di sini dapat 

diartikan segala potensi dan karya di 

suatu daerah yang menjadi 

karakteristik daerah tersebut. 

Keunggulan lokal ini juga berarti 

sumberdaya alam dan manusia yang 

terdapat di daerah. Keunggulan lokal 

ini merupan paduan dari pengetahuan, 

BIDANG 

KAJIAN 

STUDI 
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keterampilan, kemandirian, dan 

kemampuan untuk menyesuaikan 

pendidikan dengan kondisi aktual di 

setiap daerah. Sehingga pembelajaran 

menjadi aktual dan mengarah pada 

pemecahan masalah yang dihadapi 

masyarakat setempat. Dengan 

demikian keunggulan lokal 

merupakan ciri khas daerah yang 

dihasilkan dari potensi alam dan 

potensi manusia yang ada di suatu 

daerah. Keunggulan lokal inilah 

menjadi bahan untuk terus 

dikembangkan setiap daerah seingga 

menjadi kumpulan potensi yang telah 

dikembangkan dan menjadi 

barometer pengembangan daerah 

setempat. 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan Sektor Pendidikan 

Berbasis Keungguln Lokal 

 

Pengembangan bidang 

pendidikan telah menjadi hal penting 

dalam rancangan pembangunan 

nasional. Bahwa, keberhasilan 

pendidikan akan berpengaruh 

terhadap peningkatan sektor lain 

secara simultan. Untuk itu, dalam 

pengembangan ini, sekolah perlu 

melakukan kajian dengan melibatkan 

semua stakeholder pendidikan untuk 

merumuskan bersama tentang 

keunggulan lokal yang akan 

dimasukkan dalam pendidikan 

berbasis potensi daerah. Sehingga 

keunggulan lokal terintegrasi dalam 

materi belajar yang disusun sesuai 

jenjang pendidikan siswa. Bahkan 

jika memungkinkan materi 

keunggulan lokal menjadi integral 

dengan kurikulum nasional berciri 

khas lokal. 

Model penyelenggaraan 

pendidikan yang mempertimbangkan 

keuntungan demografis dan geografis 

inilah yang bisa mewujudkan 

pendidikan nyata. Yaitu pendidikan 

yang dikelola sesuai kebutuhan lokal 

masyarakat. Penyesuaian materi 

dengan kebutuhan lokal dipadukan 

dalam praktek pendidikan. Sebab, 

tujuan pendidikan adalah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat sosial. Model pendidikan 

inilah yang diharapkan bisa 

mengakomodir segala kebutuhan 

masyarakat. Pendidikan model ini 

berangat dari analisis potensi lokal 

pada setiap daerah yang 

karakteristiknya berbeda. 
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Ditinjau dari fungsinya, 

pendidikan merupakan salah satu 

lembaga pelayanan publik bidang 

jasa. Sehingga pendidikan perlu 

meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat yang salah satunya adalah 

dengan menyesuaikan materi 

pembelajaran sesuai kebutuhan 

masyarakat sebagai pengguna jasa 

pendidikan. Semakin tinggi 

kesesuaian materi pendidikan dengan 

kebutuhan masyarakat maka kan 

semakin bagus pelayanan pendidikan 

yang diberikan pada masyarakat. 

Upaya peningkatan mutu 

pendidikan perlu mempertimbangkan 

beberapa aspek, yaitu: 1) Perlu 

kebijakan peningkatan mutu dengan 

mempengaruhi faktor-fator yang 

berperan dalam sekolah, 2) 

Penyelenggaraan pendidikan lebih 

banyak dilakukan pada tingkat satuan 

pendidikan, dan 3) Penyesuaian 

kurikulum pendidikan dengan 

kebutuhan lokal. Pernyataan ini 

menurut penyelenggaraan pendidikan 

yang diarahkan pada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat lokal. Siswa 

diajarkan bagaimana cara menggali 

dan mengelola potensi daerah 

sehingga menjadi karya yang bisa 

memperbaiki taraf hidup masyarakat 

dalam berbagai bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Konsep Pendidikan Berbasis 

Keunggulan Lokal 

Dengan demikian, sekolah 

akan memilki karakteristik khusus 

sekaligus menjadi tolak ukur kualitas 

pendidikan lokal. Sweetland dan Hoy 

(dalam Trianto, 2010:79) mengatakan 

pembentukan karakteristik sekolah ini 

sangat penting dilakukan. 

Karakteristik sekolah akan 

menunjukkan kualitas. Pembentukan 

karakteristik sekolah cukup sulit dan 

melibatkan berbagai unsur dalam 

pendidikan. Dari paparan di atas 

menegaskan bahwa model Lembaga 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

telah menjadi kebutuhan dalam 

sistem pendidikan di Indonesia. 
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Tentunya dengan berbagai 

pertimbangan, diantaranya adalah 

perubahan masyarakat yang 

cenderung menuntut keterampilan 

dan pengetahuan spesifik. Kebutuhan 

lokal menjadi salah satu tuntutan yang 

harus dijawab oleh dunia pendidikan. 

Model sekolah berbasis 

keunggulan lokal ini perlu 

dikembangkan pada setiap jenis dan 

jenjang pendidikan. Tidak hanya 

SMK saja, tetapi juga sangat mungkin 

dikembangkan pada sekolah umum 

dan madrasah. Sebab pendidikan saat 

ini perlu diarahkan pada multi skill. 

Sehingga lulusan bisa memenuhi 

kebutuhan pasar. Hal ini bisa 

dilakukan denga cara meningkatkan 

mata pelajaran keterampilan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat 

setempat. Potensi lokal menjadi 

bahan pertimbangan utama dalam 

memilih materi pelajaran berbasis 

keunggulan lokal ini. 

Dengan memperkuat mata 

pelajaran keterampilan yang 

mengarah pada kebutuhan 

masyarakat ini akan bisa 

meningkatakan daya eksistensi 

sekolah di sebuah daerah. Sebab, 

minat masyarakat untuk 

berpendidikan akan meningkat dan 

secara otomatis pengakuan 

masyarakat terhadap keberadaan 

pendidikan tersebut akan semakin 

tinggi. Dengan berbekal multi skill 

maka siswa akan cepat diterima 

masyarakat, karena keterampilan 

yang dimilki bisa dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

itu, model pembelajaran sekolah 

berbasis keunggulan lokal ini harus 

banyak dilakukan dalam bentuk 

praktek dan bekerjasama dengan 

dunia usaha. 

Salah satu ukuran 

keberhasilan sekolah adalah output 

lembaga pendidikan yang terampil 

dan diterima masyarakat sesuia 

keahlian yang didapat di lembaga 

pendidikan. Dengan demikian, model 

sekolah berbasis keunggulan lokal 

menjadi penting untuk direalisasikan 

dan dikembangkan pada semua jenis 

dan jenjang pendidikan. Selain untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah hidup juga 

meningkatkan daya eksistensi 

sekolah di daerah. 

Ruang Lingkup Pendidikan 

Berbasis Keunggulan Lokal 

Ruang lingkup penyelenggaraan 

pendidikan berbasis keunggulan 

lokal: 
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1. Lingkup situasi dan kondisi 

daerah, adalah segala 

sesuatu yang terdapat di 

daerah tersebut yang 

berkaitan dengan lingkungan 

alam, sosial, ekonomi, seni 

dan budaya atau lainnya 

yang beruapa hasil bumi, 

tradisi, pelayanan/jasa atau 

lainnya yang menjadi 

keunggulan suatu daerah. 

2. Lingkup keunggulan lokal, 

mencakup potensi 

keunggulan lokal, 

bagaimana mengelola 

mengolah/mengemas, 

mengoptimalkan, 

memasarkan atau proses 

lainnya yang mapu 

menghasilkan nilai tambah 

bagi daerah sehingga dapat 

meningkatkan taraf 

hidup/kesejateraan maupun 

Pendapatn Asli Daerah 

(PAD). Maka dipandang 

perlu Penyelenggaraan 

Pendidikan berbasis 

keunggulan lokal yang 

dikembangka di sekolah 

(setingkat SMA/MA/SMK 

atau sederajat). 

Langkah Pengembangan Pendidikan 

Berbasis Keunggulan Lokal 

Dalam pengembangan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal ada 

beberapa hal yang harus disiapkan 

untuk merealisasikannya seperti: 

Gambar 3.Peta Alur  Langkah 

Pengembangan  Pendidikan Berbasis 

Keunggulan Lokal 

 

KESIMPULAN 

Upaya peningkatan mutu 

pendidikan berbasis keunggulan lokal 

perlu mempertimbangkan beberapa 

aspek, yaitu: 1) Perlu kebijakan 

peningkatan mutu dengan 

mempengaruhi faktor-fator yang 

berperan dalam sekolah, 2) 

Penyelenggaraan pendidikan lebih 

banyak dilakukan pada tingkat satuan 

pendidikan, dan 3) Penyesuaian 

kurikulum pendidikan dengan 

kebutuhan lokal. Pernyataan ini 

menurut penyelenggaraan pendidikan 

yang diarahkan pada pemenuhan 
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kebutuhan masyarakat lokal. Siswa 

diajarkan bagaimana cara menggali 

dan mengelola potensi daerah 

sehingga menjadi karya yang bisa 

memperbaiki taraf hidup masyarakat 

dalam berbagai bentuknya. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori untuk mencari hubungan yang relatif baru dan 

eksplanatoris menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian. Pendekatan 

kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian ini dengan purposive sampling sebanyak 249 

karyawan koperasi berprestasi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Kota Malang, 

Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, 

dan Kota Surabaya. Alat analisis yang digunakan adalah, Generalized Structural Component 

Analysis (GSCA) dengan pendekatan Sobel Test guna pengujian efek mediasi pada hubungan 

antar variabel. Hasil penelitian ini (1) telah menemukan kaidah pengembangan ilmu manajemen 

sumber daya manusia khususnya efek mediasi quality of work life dan OCB pada pengaruh 

transglobal leadership terhadap kinerja karyawan koperasi berprestasi di Jawa Timur, (2) 

memberikan rekomendasi sebagai informasi berguna bagi pihak manajerial dalam mengelola 

sumber daya manusia, sehingga dapat mempercepat keberhasilan organisasi khususnya koperasi 

di Jawa Timur. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 1) Quality 

of work life memediasi secara penuh (full mediation) pengaruh transglobal leadership terhadap 

kinerja karyawan. 2) Organizational citizenship behavior (OCB) memediasi secara penuh (full 

mediation) pengaruh transglobal leadership terhadap kinerja karyawan  

 
Kata Kunci: Transglobal Leadership, Quality of Work Life, Organizational Citizenship 

Behavior (OCB), Kinerja Individu (karyawan) 

 

Fenomena keterpurukan 

perekonomian pasar yang 

menghasilkan pengangguran dan 

kemiskinan  besar-besaran  di  

negeri  ini,  koperasi  telah  tampil  

sebagai  juru  selamat  bagi mereka 

yang terpinggirkan dari 

perekenomian kapitalistik. 

Koperasi telah menjadi sumber 

penghidupan bagi 91,25 juta orang 

yang sebagian besar ada di 

pedesaan, sedangkan usaha besar 

hanya mampu menyerap 2,52 juta 

orang. 

Pengamatan  lebih  

spesifik  terhadap  koperasi  

menunjukkan terjadinya 

peningkatan jumlah koperasi.  

P e r k e m b a n g a n  “jumlah 

koperasi” harus diimbangi dengan 

“jumlah tenaga kerja” yang 

berkualitas dan upaya 
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peningkatan “volume usaha” yang 

signifikan. Subandi (2008) 

kesediaan melayani orang lain 

merupakan nilai tambah yang 

mutlak dibutuhkan SDM 

organisasi seperti koperasi. Fuller 

(2011) identifikasi dari fenomena 

lemahnya “volume usaha” suatu 

organisasi, solusi yang ditempuh 

antara  lain  revitalisasi  human   

resources   strategy  dengan   cara   

optimalisasi   employe 

performance, human resources 

trainning & development, 

recruitment, human resources 

planning.  Sementara  pandangan  

Subyakto  (1996)  bahwa  kendala  

yang  sangat  mendasar dalam 

koperasi adalah masalah sumber 

daya manusia. Ditegaskan 

Hermawati 

(2011,2013,2014a,2015a), 

organisasi yang baik, tumbuh 

dan berkembang, 

menitikberatkan pada human 

resources guna menjalankan 

fungsinya secara optimal, efektif 

dan efisien. 

Loyd, (2001) 

merekomendasi, untuk mencapai 

competitive advantage, beberapa 

kriteria kunci fondasi terbaik 

koperasi antara lain memiliki 

pijakan kepemimpinan yang 

visioner, bisa “membaca” 

kecenderungan perkembangan 

pasar, kemajuan teknologi, 

perubahan pola persaingan.  

Karena itu sangat dibutuhkan 

pimpinan yang memiliki gaya 

kepemimpinan, sesuai untuk 

menjawab permasalahan sumber 

daya manusia koperasi. Parolin 

(2004) dan Adler, et al (2000)  

begitu pentingnya peran 

pemimpin,  sehingga menjadi isu 

yang menarik perhatian para 

peneliti fokus bidang perilaku 

keorganisasian sampai saat ini. 

Sementara, Sharkey et al. (2012) 

menelaah tentang theoretical 

problem mengenai kepemimpinan 

transaksional maupun 

transformasional yang dikelaskan 

dalam kepemimpinan tipe lokal. 

Pada perkembangan awal, gaya 

kepemimpinan muncul dalam 

bentuk (versi) lokal yang belum 

mampu menjangkau aspek secara 

global. Oleh karena itu,   Holt & 

Seki (2012), Sharkey et al. (2012) 

menggagas tipe kepemimpinan 

yang lebih global, atau dikenal 

dengan transglobal leadership. 
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Merupakan perilaku pimpinan 

visioner, mengadaptasi lingkungan 

baru yang lebih luas, lebih 

kompleks, kepemimpinan yang 

konsistensi outcome-nya berupa 

kinerja karyawan, dengan 6 

dimensi Cognitive   intelligence,   

Moral   intelligence,   Emotional   

intelligence,   Cultural   

intelligence, Business 

intelligence,Global intelligence. 

Hayward (2005) 

membuktikan, kepemimpinan 

pada organisasi, secara langsung 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan 

ditemukan adanya hubungan 

negatif  antara  kepemimpinan   

organisasi  dan  kinerja  

karyawan.  Inkonsistensi  outcome 

tersebut, menjadi celah yang 

diteliti oleh Hermawati (2015a). 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa transglobal leadership  

berpengaruh  tidak  langsung  

(indirect  effect)  terhadap  kinerja  

karyawan.  Artinya, upaya untuk 

peningkatan kinerja karyawan atas 

transglobal leadership harus 

melalui implementasi quality of 

work life. Analisis dan 

pembahasan hasil  penelitiannya  

disampaikan  bahwa,  dengan  

dimediasi  QWL namun 

prosentase capaian kinerja masih 

lemah, belum maksimal dan belum 

mencapai target. 

Temuan Hermawati   

(2015a) tersebut, memberikan 

rekomendasi bahwa penting 

dikembangkan lebih lanjut, sebagai 

upaya capaian konsistensi dan 

generalisasi teori transglobal 

leadership guna optimalisasi 

kinerja karyawan. Oleh karena itu 

improvement theory pada 

penelitian ini, dengan memasukkan 

organizational citizenship behavior 

(OCB) sebagai faktor mediasi yang 

sangat penting. Hal ini merujuk  

dari Smith, Organ et al (1983), 

David & Tang, et al (2008) yang 

mengkaji hubungan positif   OCB 

terhadap kinerja, menjadi dasar 

yang kuat bahwa implementasi 

OCB berpengaruh sangat besar 

terhadap keberhasilan organisasi. 

Rujukan berikutnya  dari  Efraty  

&  Wolfe,(1988);  Alotaibi,  

(2001);  Eastman,  (1994);  

Podsakoff  et al,(1997);  Biswas 

dan  Varma  (2007),  disampaikan  

bahwa  OCB: 1)  membantu 

membangun social capital yang 
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berdampak peningkatan kinerja, 2) 

OCB memegang peran kunci 

memformulasikan dan 

implementasikan strategi 

organisasi. Diperkuat oleh Organ, 

Dennis et al (2006) dan Dorfman 

& Javidan et al., (2012), 

menyatakan bahwa perkembangan 

teori OCB masih terkesan lamban. 

Untuk itu masih perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

OCB, khususnya mengenai 

anteseden yang membentuk 

perilaku ekstra peran/OCB ini. 

Disisi lain fenomena riil 

hasil survey, terindikasi trend 

terjadinya penurunan kinerja 

karyawan pada koperasi 

berprestasi di Jawa Timur.  

Diduga disebabkan oleh salah satu 

faktor yaitu rendahnya OCB 

karyawan. Bersandar hasil 

penelitian Hermawati (2015a) 

tentang efek mediasi QWL dan 

Keterlibatan pekerjaan, serta 

rujukan teori teori terkait OCB, 

maka penelitian ini akan mengkaji 

dan mendiskripsikan lebih lanjut 

tentang persoalan keterkaitan 

kinerja karyawan atas transglobal 

leadership dengan efek mediasi 

OCB dan quality of work life. 

Dari uraian di atas, 

disimpulkan bahwa  perubahan 

peran sumberdaya manusia dewasa 

ini sangat signifikan. Pendekatan 

menejemen perspektif humanistik, 

menempatkan human resources 

sebagai faktor sentral, yang paling 

diandalkan untuk menciptakan 

competitive advantage. Sehingga 

menjadi relevan menyikapi isu 

kritis bagi pengelola organisasi 

untuk membangun kinerja 

karyawan (Hermawati:  

2011,2013,2014a,2015a). 

Mengingat kontribusi  yang besar 

dari kinerja karyawan berlanjut 

untuk optimalnya kinerja 

organisasi. Adapun rumusan 

masalah penelitian adalah apakah 

QWL dan OCB berperan sebagai 

mediasi transglobal leadership 

terhadap optimalisasi capaian 

kinerja karyawan koperasi 

berprestasi di Jawa Jatim?  Tujuan 

khusus penelitian  menguji efek 

mediasi QWL dan OCB pada 

pengaruh transglobal leadership 

terhadap kinerja karyawan koperasi 

berprestasi Jawa Timur. 

 

KAJIAN  LITERATUR  DAN  

PENGEMBANGAN  
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HIPOTESIS 

 
 

Penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya telah 

menginspirasi dilakukan penelitian 

ini. Hasil empiris Hermawati 

(2011, 2014a), mendukung teori 

Luthans (2006), Robbins (2006), 

Tett& Meyer (1993), Bernadin 

(1993), Jewell & Siegal (2000), 

Teori dua faktor Frederick 

Hezberg, Thomas (2001), bahwa 

jika kebutuhan karyawan dipenuhi, 

pasti karyawan akan merasa 

terpuaskan, mampu bekerja 

maksimal, komitmen lebih dapat 

dipertanggungjawabkan, tataran 

kinerja menjadi lebih baik, 

implikasinya akan optimalnya 

kinerja individu, selanjutnya 

berkontribusi pada kinerja 

organisasi. 

Husnawati (2006) dan 

Hermawati (2015a), menganalisis 

serta membuktikan pengaruh QWL 

terhadap kinerja karyawan, 

kepuasan kerja, motivasi kerja, 

dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan serta kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitiannya: (1) QWL 

secara  langsung  berpengaruh  

pada  kinerja  karyawan,  (2)  

aplikasi  program  QWL    melalui 

dimensi pertumbuhan, 

pengembangan, partisipasi, upah, 

keuntungan serta lingkungan kerja 

di dalam perusahaan, akan 

berpengaruh pada peningkatan 

kinerja karyawan, (3) QWL 

berpengaruh terhadap peningkatan 

komitmen organisasional 

selanjutnya berpengaruh pada 

kinerja karyawan, (4) QWL 

berpengaruh pada kepuasan kerja 

selanjutnya memberikan 

sumbangan besar pada optimalnya 

kinerja karyawan. 

Penelitian Clark (1990), 

Hsu (2012), Hermawati (2015a) 

mendukung teori Porter & Lawler 

(1968) dan Kanungo (1982) 

menjelaskan bahwa keterlibatan 

kerja menuntun ke arah kinerja 

seseorang. Membuktikan adanya 

hubungan positif antara 

keterlibatan pekerjaan dan 

kinerja,  yang  mana  

keterlibatan  pekerjaan  mampu  

mengatasi  kinerja  karyawan.  

Dari perspektif organisasi, 

keterlibatan pekerjaan 

didefinisikan sebagai subyek 

positif yang memberikan dampak 
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pada seluruh kinerja karyawan 

dan kinerja organisasi. 

Teori dari Smith  & 

Organ,(1983), Podsakoff et 

al.(1997), Efraty & Wolfe (1988), , 

Eastman (1994), eratnya kinerja 

individu dengan   OCB. Didukung 

penelitian Alotaibi (2001), 

Pattnaik & Biswas (2005), Biswas 

& Varma (2007), membuktikan 

bahwa OCB karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan, aspek OCB berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, 

berkaitan erat antara OCB dengan 

hasil kerja kelompok secara 

kuantitas, namun secara kualitas 

hasil kerja tidak ditemukan 

hubungan yang erat. 

Penelitian Hayward (2005), 

berjudul “Relationship Between 

Employee Performance, 

Leadership and Emotional 

Intelligence in a South African 

Parastatal Organisation” hasil 

empirical membuktikan bahwa (a) 

terdapat hubungan signifikan 

searah antara kinerja karyawan 

dengan inteligensia emosional 

pimpinan transaksional dengan 

taraf signifikansi 5%, (b) terdapat 

hubungan yang sangat lemah 

antara inteligensia emosional dan 

kepemimpinan transaksional, oleh 

karena itu intelegensia emosional 

dan kepemimpinan transaksional 

tidak berpengaruh signifikan  

terhadap  kinerja  karyawan,  (c)  

hubungan  signifikan  positif  

searah, namun  lemah antara 

intelegensia emosional dan 

kepemimpinan transaksional  pada 

level signifikansi 5%, (d) terdapat 

hubungan positif searah antara 

intelegensia emosional dan 

kepemimpinan transformasional. 

Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan Loke (2001), Kacmar et 

al. (1999) membuktikan adanya 

hubungan positif antara perilak u 

kepemimpinan dan kinerja 

individu. Literatur Bass (1985), 

Avolio (1996), Bass dan Avolio 

(1997) menyatakan bahwa kinerja 

karyawan akan dipengaruhi oleh 

tingkat kepemimpinan yang 

tinggi.  

Teori perilaku organisasi 

adalah grand theory (teori induk) 

yang digunakan pada penelitian ini. 

Robbins (2006) dan Luthans 

(2006) menjelaskan manusia 

adalah salah satu faktor penting 

dalam organisasi. Keberhasilan 
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organisasi sangat tergantung pada 

kinerja individu yang ada di 

dalamnya. Dalam seluruh 

pekerjaan, anggotalah yang 

menentukan keberhasilannya, 

sehingga berbagai upaya 

meningkatkan produktivitas 

organisasi harus dimulai dari 

perbaikan produktivitas anggota. 

Produktivitas dapat dinilai dan 

dioptimalkan melalui kinerja. Oleh 

karena itu, pemahaman tentang 

perilaku organisasi menjadi sangat 

penting dalam rangka 

meningkatkan kinerja. 

Hipotesis dalam penelitian 

ini, 1) Adanya pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

kinerja karyawan, 2) Quality of 

work life memediasi pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

terhadap kinerja karyawan , 3) OCB 

memediasi pengaruh Transglobal 

leadership terhadap terhadap kinerja 

karyawan  

Untuk  memperoleh  bukti  

empirik,  menguji  &  menjelaskan  

mengenai  efek  mediasi  QWL dan  

OCB pada pengaruh transglobal 

leadership terhadap kinerja 

karyawan.  

Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan Koperasi 

Berprestasi di Provinsi Jawa Timur. 

Karyawan Koperasi Berprestasi di 

Provinsi Jawa Timur sebagai subyek 

dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan: (1) karyawan 

berwenang dalam menjelaskan hal-

hal yang terkait dengan variabel 

penelitian dan (2) karyawan 

merupakan ujung tombak organisasi 

dan berhubungan langsung dengan 

anggota, konsumen, dan masyarakat 

sekitar. Berdasarkan data dari  Dinas 

Koperasi  dan  UMKM (2014),  

jumlah  karyawan  yang dijadikan  

ukuran  populasi dalam penelitian ini 

adalah 660 orang karyawan. 

Penentuan ukuran sampel dengan 

menggunakan Rumus Slovin pada 

presisi 5% dengan perhitungan 

sebagai berikut diperoleh sampel 

sebesar 249 orang.  Perhitungan  

dalam  area  sampling  ini  ditetapkan  

yaitu  249  orang  karyawan  menjadi 

sampel yang diambil dari 25 Koperasi 

berprestasi berdasarkan atas wilayah. 
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Metode Analisis Data 
 

Metode  untuk  menganalisis  data  

dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Generalized 

Structural Component Analysis 

(GSCA) dengan pendekatan Sobel 

Test (spesifik pada pengujian efek 

mediasi). Digunakannya GSCA 

dengan Sobel Test karena beberapa 

alasan, pertama: model yang 

digunakan adalah model struktural 

(melibatkan beberapa variabel 

endogen), kedua: variabel yang 

terlibat bersifat unobservable 

variable sehingga memerlukan 

model pengukuran (pengukuran 

variabel dari indikator- 

indikatornya), serta ketiga: 

pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menekankan efek 

mediasi sehingga diperlukan 

pengujian lanjutan setelah GSCA 

yaitu Sobel Test (Solimun, 2013).  

Gambar 1. 
Efek Mediasi QWL dan OCB pada pengaruh Transglobal Leadershp 

Terhadap Kiner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Instrumen Penelitian 

Tahap pertama hasil 

penelitian adalah menguji instrumen 

penelitian. Uji validitas 

menggunakan koefisien korelasi 

Pearson. Jika nilai korelasi > 0.3 

maka instrumen dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas menggunakan 

koefisien alpha cronbach. Jika nilai 

alpha > 0.6 maka instrumen 

dinyatakan reliabel. Tabel 1 berikut 

menyajikan hasil pengujian validitas 

transglobal 

leadership 

quality of 

work life. 

(QWL) 

Organization

al citizenship 

behaviour 

(OCB) 

 

Kinerja 

Karyawan 
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dan reliabilitas instrumen dari sampel 

ujicoba (n=249). 

 

 

Tabel 1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

No Variabel Indikator 
Korelasi Alpha 

Cronbach Item 1 Item 2 Item 3 

1 X1 X1.1 0.555 0.552 0.554 0.868 
  X1.2 0.559 0.555 0.551  
  X1.3 0.552 0.552 0.559  
  X1.4 0.557 0.551 0.556  
  X1.5 0.561 0.551 0.552  
  X1.6 0.551 0.555 0.564  

2 M1 M1.1 0.550 0.556 0.570 0.797 
  M1.2 0.558 0.553 0.552  
  M1.3 0.550 0.556 0.554  
  M1.4 0.551 0.559 0.561  

3 M2 M3.1 0.555 0.556 0.558 0.841 
  M3.2 0.551 0.560 0.562  
  M3.3 0.560 0.570 0.550  
  M3.4 0.558 0.558 0.554  
  M3.5 0.552 0.551 0.555  

5 Y1 Y1.1 0.561 0.568 0.562 0.729 
  Y1.2 0.566 0.565 0.563  
  Y1.3 0.553 0.565 0.560  
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Hasil uji validitas dan reliabilitas di 

atas menunjukkan nilai korelasi > 0.3 

yang menyatakan seluruh item 

dinyatakan valid. Di sisi lain, hasil 

pengujian reliabilitas, 

memperlihatkan nilai alpha cronbach 

> 0.6 yang menyatakan seluruh 

variabel dinyatakan reliabel. Dengan 

demikian, instrumen dinyatakan 

valid dan reliabel. 

Analisis Deskriptif dan Model 

Pengukuran 

Tahap kedua hasil penelitian 

memaparkan hasil pengukuran 

deskripsi variabel penelitian beserta 

pengukuran setiap variabelnya. 

Dalam penelitian ini variabel yang 

terlibat yaitu Transglobal leadership 

(X1), Quality of Work Life (M1), 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) (M2) serta Kinerja Karyawan 

(Y1) adalah variabel unobservable, 

dimana tiap variabel tidak terukur 

secara langsung, melainkan melalui 

beberapa indikator pengukurannya. 

Analisis deskripsi menyajikan mean 

(rata-rata) tiap indikator dan variabel, 

di sisi lain, model pengukuran hasil 

analisis GSCA menyajikan loading 

factor atau bobot tiap indikator 

sebagai pengukur variabelnya. Tabel 

2 berikut menyajikan hasil analisis 

deskriptif dan model pengukuran tiap 

variabel. 

 

Tabel 2. Pengujian Deskriptif dan Model Pengukuran 

Variabel Indikator Mean Loading P-value 

Transglobal leadership (X1) Cognitive intelligece 3.478 0.522 0.010 

 Emotional intelligence 3.406 0.661 0.001 

 Business intelligence 3.273 0.708 0.001 

 Cultural intelligence 3.382 0.529 0.023 

 Global intelligence 3.434 0.708 0.003 

 Moral intelligence 3.434 0.529 0.021 

Quality of Work Life (M1) Partisipasi 3.321 0.619 0.003 

 Pertumbuhan-Pengembangan 3.373 0.664 0.005 

 Kompensasi-Imbalan 3.414 0.632 0.006 

 Lingkungan Kerja 3.333 0.555 0.012 

Organizational citizenship 
behavior (OCB) (M2) Sportmanship 

3.402 0.613 0.013 

 Civic virtue 3.382 0.677 0.003 
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 Conscientiousness 3.297 0.542 0.009 

 Altruisme 3.410 0.695 0.001 

 Courtesy 3.277 0.538 0.011 

Kinerja Karyawan (Y1) Hasil Kerja 3.369 0.703 0.001 

 Perilaku Kerja 3.361 0.625 0.011 

 Sifat Pribadi 3.430 0.632 0.004 

  
Variabel Transglobal 

leadership (X1) diukur oleh enam 

indikator yaitu cognitive intelligece, 

emotional intelligence, business 

intelligence, cultural intelligence, 

global intelligence dan moral 

intelligence. Empat indikator yaitu 

cognitive intelligece, emotional 

intelligence, global intelligence dan 

moral intelligence dipersepsi baik 

(mean atau rata-rata antara 3.41 

hingga 4.20) oleh karyawan Koperasi 

di Jawa Timur, sedangkan indikator 

business intelligence dan cultural 

intelligence dipersepsikan cukup 

baik (rata-rata antara 2.61 hingga 

3.40) oleh karyawan Koperasi di 

Jawa Timur. Hal ini memperlihatkan 

bahwa fakta di lapangan, khusus nya 

pada koperasi di Jawa Timur, konsep 

Transglobal leadership telah 

terimplementasikan dengan baik.  

 Hasil analisis model 

pengukuran (measurement model) 

Transglobal leadership (X1) dalam 

GSCA memperlihatkan keenam 

indikator memiliki P-value < 0.05 

(tingkat kesalahan atau alpha 5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

Transglobal leadership Koperasi di 

Jawa Timur ditentukan oleh 

cognitive intelligece, emotional 

intelligence, business intelligence, 

cultural intelligence, global 

intelligence dan moral intelligence. 

Dari besarnya loading factor tertinggi 

terlihat bahwa business dan global 

intelligence adalah faktor utama 

pengukur Transglobal leadership. 

Artinya, pimpinan Koperasi memiliki 

Transglobal leadership tinggi, 

tercermin tingginya business dan 

global intelligence yang dimiliki oleh 

pimpinan tersebut. Kenyataannya, 

business dan global intelligence 

memiliki rata-rata (mean) masing-

masing 3.273 dan 3.434 yang 

dipersepsikan cukup baik dan baik. 

Hal ini menandakan bahwa business 

dan global intelligence sebagai 

indikator terkuat pengukur 

Transglobal leadership, saat ini telah 

dimiliki dengan baik oleh pemimpin 

Koperasi di Jawa Timur. 

Variabel Quality of Work 

Life (M1) diukur oleh empat 
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indikator yaitu partisipasi, 

pertumbuhan dan pengembangan, 

kompensasi-imbalan, dan lingkungan 

kerja. Tiga indikator yaitu partisipasi, 

pertumbuhan dan pengembangan, 

dan lingkungan kerja dipersepsi 

cukup baik (mean atau rata-rata 

antara 2.61 hingga 3.40) oleh 

karyawan Koperasi di Jawa Timur, 

sedangkan satu indikator yaitu 

kompensasi-imbalan dipersepsikan 

sangat baik (rata-rata antara 3.41 

hingga 4.20) oleh karyawan Koperasi 

di Jawa Timur. Fenomena di atas 

menggambarkan bahwa pada 

Koperasi di Jawa Timur, keberadaan 

quality of work life sudah berjalan 

dengan baik, khususnya pada 

kompensasi-imbalan,  dirasakan baik 

oleh karyawan Koperasi di Jawa 

Timur. 

Hasil analisis model 

pengukuran (measurement model) 

Quality of Work Life (M1) dalam 

GSCA memperlihatkan keempat 

indikator memiliki P-value < 0.05 

(tingkat kesalahan atau alpha 5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa quality 

of work life di lingkungan Koperasi 

di Jawa Timur ditentukan oleh 

partisipasi, pertumbuhan-

pengembangan, kompensasi-

imbalan, serta lingkungan kerja. Dari 

besarnya loading factor tertinggi 

terlihat bahwa pertumbuhan-

pengembangan adalah faktor utama 

pengukur quality of work life. 

Artinya, quality of work life akan 

berjalan dengan baik, tercermin jika 

pertumbuhan-pengembangan yang 

dirasakan oleh karyawan tersebut 

dalam kondisi baik/tinggi. 

Kenyataannya, lingkungan kerja 

memiliki rata-rata (mean) 3.333 atau 

dipersepsikan cukup tinggi/sangat 

baik. Hal ini menandakan bahwa 

pertumbuhan-pengembangan sebagai 

indikator terkuat pengukur quality of 

worklife, saat ini telah dirasakan 

dengan cukup baik oleh setiap 

karyawan Koperasi di Jawa Timur. 

 Variabel Organizational 

citizenship behavior (OCB) (M2) 

diukur oleh lima indikator yaitu 

sportmanship, civic virtue, 

conscientiousness, altruisme, dan 

courtesy. Empat indikator yaitu 

sportmanship, civic virtue, 

conscientiousness, dan courtesy 

dipersepsi cukup baik (mean atau 

rata-rata antara 2.61 hingga 3.40) 

oleh karyawan Koperasi di Jawa 

Timur, sedangkan satu indikator 

yaitu altruisme dipersepsikan baik 



 

67 

 

(rata-rata antara 3.41 hingga 4.20) 

oleh karyawan Koperasi di Jawa 

Timur. Fenomena di atas 

menggambarkan bahwa pada 

Koperasi di Jawa Timur, karyawan 

merasa cukup puas dalam bekerja, 

khususnya pada altruisme yang 

dirasakan telah berjalan dengan baik 

di lingkungan Koperasi di Jawa 

Timur. 

 Hasil analisis model 

pengukuran (measurement model) 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) (M2) dalam GSCA 

memperlihatkan kelima indikator 

memiliki P-value < 0.05 (tingkat 

kesalahan atau alpha 5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa Organizational 

citizenship behavior (OCB) di 

lingkungan Koperasi di Jawa Timur 

ditentukan oleh sportmanship, civic 

virtue, conscientiousness, altruisme, 

dan courtesy. 

Dari besarnya loading factor 

tertinggi terlihat bahwa altruisme 

adalah faktor utama pengukur 

Organizational citizenship behavior 

(OCB). Artinya, Organizational 

citizenship behavior (OCB) akan 

tinggi, tercermin jika karyawan puas 

akan altruisme yang dirasakan. 

Kenyataannya, altruisme memiliki 

rata-rata (mean) 3.410 atau 

dipersepsikan tinggi/baik, bahkan 

nilai tersebut paling tinggi 

dipersepsikan karyawan 

dibandingkan empat indikator 

lainnya. Hal ini menandakan bahwa 

altruisme sebagai indikator terkuat 

pengukur Organizational citizenship 

behavior (OCB), saat ini telah 

dirasakan dengan baik oleh setiap 

karyawan Koperasi di Jawa Timur. 

 Variabel kinerja karyawan 

(Y1) diukur oleh tiga indikator yaitu 

hasil kerja, perilaku kerja, serta sifat 

pribadi. Dua indikator dipersepsi 

cukup baik (mean atau rata-rata 

antara 2.61 hingga 3.40) oleh 

karyawan Koperasi di Jawa Timur 

yaitu hasil kerja dan perilaku kerja 

dan satu indikator yaitu sifat pribadi 

dipersepsi baik (mean atau rata-rata 

antara 3.41 hingga 4.20) oleh 

karyawan Koperasi di Jawa Timur. 

Hal ini memperlihatkan bahwa fakta 

di lapangan, khusus nya pada 

koperasi di Jawa Timur, kinerja 

karyawan akan Koperasi dalam 

kondisi yang cukup baik/cukup 

tinggi. Tingginya kinerja karyawan 

utamanya karena tingginya sifat 

pribadi yang ditunjukkan karyawan. 
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 Hasil analisis model 

pengukuran (measurement model) 

kinerja karyawan (Y1) dalam GSCA 

memperlihatkan ketiga indikator 

memiliki P-value < 0.05 (tingkat 

kesalahan atau alpha 5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan yang dimiliki oleh 

karyawan Koperasi di Jawa Timur 

ditentukan oleh hasil kerja, perilaku 

kerja, serta sifat pribadi. Dari 

besarnya loading factor tertinggi 

terlihat bahwa hasil kerja adalah 

faktor utama pengukur kinerja 

karyawan. Artinya, karyawan 

Koperasi memiliki kinerja karyawan 

yang tinggi, tercermin tingginya hasil 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

tersebut. Kenyataannya, hasil kerja 

memiliki rata-rata (mean) 3.369 atau 

dipersepsikan cukup tinggi/cukup 

baik. Hal ini menandakan bahwa 

hasil kerja sebagai indikator terkuat 

pengukur kinerja karyawan, saat ini 

telah dimiliki dengan cukup baik 

oleh setiap karyawan Koperasi di 

Jawa Timur. 

Model Struktural Analisis GSCA 

dan Pengujian Hipotesis 

Tahap ketiga hasil penelitian 

memaparkan pengujian hipotesis 

hubungan antar variabel penelitian. 

Sebelum hasil analisis layak untuk 

diinterpretasikan, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi 

linieritas, dan uji kelayakan model. 

Tabel berikut menyajikan pengujian 

asumsi linieritas, dan Tabel 3 

menyajikan goodness of fit model.

 

Tabel 3. Pengujian Asumsi Liniertas 

No Pengaruh Hasil Pengujian Keterangan 

1. Transglobal leadership ke QWL Seluruh model tidak signifikan  
p.value > 0.05 

Linier 

2. Transglobal leadership ke OCB Seluruh model tidak signifikan  
p.value > 0.05 

Linier 

3. Transglobal leadership ke Kinerja Seluruh model tidak signifikan  
p.value > 0.05 

Linier 

4. QWL ke Kinerja Seluruh model tidak signifikan  
p.value > 0.05 

Linier 

5. OCB ke Kinerja Seluruh model tidak signifikan  
p.value > 0.05 

Linier 
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Tabel 4. Pengujian Kelayakan Model 

Kriteria Cut-of value Hasil Model Keterangan 

FIT  0.50 0.722 Model Baik 

AFIT  0.50 0.703 Model Baik 

GFI  0.90 0.953 Model Baik 

SRMR ≤ 0.08 0.014 Model Baik 

 

Hasil pengujian model 

memperlihatkan nilai FIT sebesar 

0.722, serta nilai AFIT 0.703. Hair, 

et al. (2011) menyatakan bahwa nilai 

FIT dan AFIT di atas 0.5 

menyatakan model yang diperoleh 

adalah model baik. Dua kriteria 

lainnya yaitu SRMR 0.014 < 0.08 

dan GFI 0.953 > 0.9 telah memenuhi 

nilai cut off, maka hasil Generalized 

Structural Component Analysis 

(GSCA) cocok dan layak digunakan, 

sehingga dapat dilakukan interpretasi 

guna pembahahasan lebih lanjut. 

Tabel 5 menyajikan hasil pengujian 

model struktural. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Pengujian Model Struktural: Pengaruh Langsung 

No Pengaruh Koefisien Std Err CR P-value 

1. Transglobal leadership ke QWL 0.400 0.111 3.60 0.000* 

2. Transglobal leadership ke OCB 0.350 0.108 3.24 0.001* 

3. Transglobal leadership ke Kinerja 0.111 0.106 1.05 0.295ns 

4. QWL ke Kinerja 0.299 0.124 2.41 0.016* 

5. OCB ke Kinerja 0.267 0.110 2.43 0.015* 

Keterangan: * menyatakan CR > 1.96 dan P-value < 0.05 mengindikasikan pengaruh signifikan, ns 

 menyatakan CR < 1.96 dan P-value > 0.05 mengindikasikan pengaruh tidak signifikan 
 

Hasil analisis 

memperlihatkan bahwa Transglobal 

leadership berpengaruh langsung 

terhadap quality of work life (QWL), 

Organizational citizenship behavior 

(OCB). Semakin tinggi Transglobal 

leadership, secara langsung akan 

berpengaruh pada tingginya quality 

of work life (QWL), Organizational 

citizenship behavior (OCB). Akan 

tetapi Transglobal leadership tidak 
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berpengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan.  

Quality of work life, dan 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) berpengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan. Semakin 

tinggi Quality of work life, dan 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) akan menumbuhkan 

tingginya Kinerja Karyawan. Berikut 

disajikan hasil pengujian hipotesis 

efek mediasi.  

Efek Mediasi Quality of Work Life 

 Dalam penelitian ini, diuji 

efek mediasi Quality of Work Life 

pada pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja 

karyawan. Pengujian efek mediasi 

menggunakan Uji Sobel-GSCA 

seperti disajikan pada Tabel 6 

berikut. 

Tabel 6. Efek Mediasi Quality of Work Life pada pengaruh Transglobal leadership 

terhadap Kinerja karyawan 

 
No Pengaruh Koefisien Std Err CR P-value 

1 Transglobal leadership ke QWL 0.400 0.111 3.604 0.000* 

2 QWL ke Kinerja 0.299 0.124 2.411 0.016* 

3 Transglobal leadership ke QWL ke Kinerja 0.120 0.060 3.040 0.002* 

 

Kinerja Karyawan (Y1)

0.400

QWL (M!)

Transglobal 

leadership (X1)

0.299

0.120

 

Gambar 2.  

Efek Mediasi Quality of Work Life pada pengaruh Transglobal leadership terhadap Kinerja 
karyawan 

 
Keterangan:  Garis lurus menyatakan pengaruh signifikan, dan Garis putus-putus menyatakan pengaruh non 

signifikan. Garis berwarna hitam menyatakan pengaruh langsung, garis berwarna biru 
menyatakan pengaruh tidak langsung 

 

Hasil analisis GSCA-Sobel 

Test pengujian efek mediasi quality 

of work life pada pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

kinerja karyawan seperti disajikan 

pada tabel dan gambar di atas 

memperlihatkan bahwa secara 

langsung Transglobal leadership 

berpengaruh langsung terhadap 

quality of work life, serta quality of 
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work life berpengaruh langsung 

terhadap kinerja karyawan. Hasil 

pengujian efek mediasi, diperoleh 

koefisien efek mediasi quality of 

work life pada pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0.120. Mengingat besarnya 

CR > 1.96, dan P-value < 0.05 

mengindikasikan bahwa quality of 

work life adalah variabel pemediasi 

antara pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja karyawan 

yang bersifat full mediation (mediasi 

penuh). Koefisien efek mediasi 

bertanda positif mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi Transglobal 

leadership, jika ditopang dengan 

tingginya quality of work life, akan 

mengakibatkan semakin tinggi pula  

kinerja karyawan. Dengan 

demikian H2 dalam penelitian ini 

diterima. 

Efek Mediasi Organizational 

citizenship behavior (OCB) 

 Dalam penelitian ini, diuji 

efek mediasi Organizational 

citizenship behavior (OCB) pada 

pengaruh Transglobal leadership 

terhadap kinerja karyawan. 

Pengujian efek mediasi 

menggunakan Uji Sobel-GSCA 

seperti disajikan pada Tabel 7 

berikut. 

 

 

Tabel 7. Efek Mediasi Organizational citizenship behavior (OCB) pada pengaruh  
             Transglobal leadership terhadap Kinerja karyawan 

 
No Pengaruh Koefisien Std Err CR P-value 

1 Transglobal leadership ke OCB 0.350 0.108 3.241 0.001* 

2 OCB ke Kinerja 0.267 0.110 2.427 0.015* 

3 Transglobal leadership ke OCB ke Kinerja 0.093 0.048 3.306 0.001* 

 

Kinerja Karyawan (Y1)

0.350

OCB (M3)

Transglobal 

leadership (X1)

0.267

0.093

 

Gambar 3. 

Efek Mediasi Organizational citizenship behavior (OCB) pada pengaruh Transglobal 
leadership terhadap Kinerja karyawan 
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Keterangan:  Garis lurus menyatakan pengaruh signifikan, dan Garis putus-putus menyatakan pengaruh non 
signifikan. Garis berwarna hitam menyatakan pengaruh langsung, garis berwarna biru 
menyatakan pengaruh tidak langsung 

 

Hasil analisis GSCA-Sobel 

Test pengujian efek mediasi 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) pada pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja karyawan 

seperti disajikan pada tabel dan 

gambar di atas memperlihatkan 

bahwa secara langsung Transglobal 

leadership berpengaruh langsung 

terhadap Organizational citizenship 

behavior (OCB), serta Organizational 

citizenship behavior (OCB) 

berpengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan. Hasil pengujian 

efek mediasi, diperoleh koefisien 

efek mediasi Organizational 

citizenship behavior (OCB) pada 

pengaruh Transglobal leadership 

terhadap kinerja karyawan sebesar 

0.093. Mengingat besarnya CR > 

1.96, dan P-value < 0.05 

mengindikasikan bahwa 

Organizational citizenship behavior 

(OCB) adalah variabel pemediasi 

antara pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja karyawan 

yang bersifat full mediation (mediasi 

penuh). Koefisien efek mediasi 

bertanda positif mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi Transglobal 

leadership, jika ditopang dengan 

tingginya Organizational citizenship 

behavior (OCB), akan 

mengakibatkan semakin tinggi pula 

kinerja karyawan. 

Pembahasan 

 Hasil analisis data pada 

subbab sebelumnya memperlihatkan 

bahwa 1) pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja 

karyawan, 2) Quality of work life 

memediasi pengaruh Transglobal 

leadership terhadap terhadap kinerja 

karyawan 3) OCB memediasi 

pengaruh Transglobal leadership 

terhadap terhadap kinerja karyawan 

4), terdapat satu hipotesis yaitu 

pengaruh Transglobal leadership 

terhadap kinerja karyawan ditolak 

dan tiga hipotesis lainnya diterima. 

 Dari paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pada pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

Kinerja Karyawan, variabel quality 

of work life, memegang peranan 

penting sebagai pemediasi hubungan 
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keduanya. Jika tanpa quality of work 

life, maka tidak terdapat pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 Pengaruh Transglobal 

leadership terhadap Kinerja 

Karyawan, dimediasi secara penuh 

oleh variabel Organizational 

citizenship behavior (OCB) sehingga 

dapat dikatakan bahwa tanpa 

Organizational citizenship behavior 

(OCB), maka tidak terdapat pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

Kinerja Karyawan. 

KESIMPULAN  

Quality of work life 

memediasi secara penuh (full 

mediation) pengaruh Transglobal 

leadership terhadap kinerja 

karyawan. Organizational citizenship 

behavior (OCB) memediasi secara 

penuh (full mediation) pengaruh 

Transglobal leadership terhadap 

kinerja karyawan. 

 Diperlukan rekomendasi 

berupa penilaian importance-

performance (tingkat kepuasan dan 

kepentingan) dari setiap variabel 

yang diteliti, guna mengetahui 

seberapa penting dan puas kah 

responden kan indikator yang 

terukur, sehingga diperlukan 

rekomendasi lebih mendalam. 

Diperlukan pula rekomendasi berupa 

hirarki proses dengan beberapa 

kriteria, aktor dan sasaran setiap 

rekomendasi. 
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Abstrak 

 
Model Project Based Learning mendorong siswa untuk memahami lingkungan sekitar dan 

mengkonstruk pemahaman berdasarkan pengalamannya dengan terpecahkannya suatu masalah 

secara rasional. Siswa dihadapkan pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan untuk 

mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah (problem solving). Guru-guru hendaknya 

melakukan pergeseran dari pengajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir tingkat 

rendah ke pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

keterampilan berpikir kritis. Didalam kesehariannya setiap manusia atau siswa dihadapkan dengan 

pilihan atau masalah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebagai makhluk sosial manusia juga 

memiliki kewajiban sosial dari masalah-masalah yang timbul disekitarnya. Kewajiban atau 

tanggung jawab untuk membantu meringankan beban hidup yang dialami orang lain yang dilakukan 

secara sukarela. Dalam psikologi, perilaku ini disebut dengan istilah altruisme. Model dan metode 

pembelajaran diharapkan mampu merangsang peserta didik dalam menghadapi masalah dan 

menggunakan pikirannya dalam pemecahan masalah serta sesuai dengan tujuan pembelajaran 

ekonomi dalam pembentukan prilaku altruisme, yang dirasa tepat dengan kompotensi dasar ini 

 
Kata Kunci: Project based learning, problem solving, kemampuan berfikir kritis, perilaku altruistik. 
 

Proses pembelajaran erat 

kaitannya dengan interaksi antara 

siswa dan guru. Posisi guru sangatlah 

penting dalam memilih metode atau 

cara pembelajaran yang tepat untuk 

mengembangkan mata pelajaran yang 

diajarkannya. Lingkungani belajar, 

suasana pembelajaran, serta jenis 

metode yang digunakan oleh guru 

dapat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

Trianto (2007) menyatakan 

”model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematik 

dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam 

merancang dan melaksanakan 

pembelajaran”. Banyak model 

pembelajaran yang berkembang saat 

ini diantaranya pembelajaran 

kooperatif, salah satunya adalah 

Project Based Learning yang 

bermakna sebagai pembelajaran 

berbasis proyek.  

Guru tidak hanya menentukan 

model, tapi juga menentukan sebuah 

mailto:afif.alfarid@gmail.com
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metode pembelajaran. Guru 

menggunakan teknik dalam mengajar 

dan menyajikan pelajaran kepada 

siswa di kelas agar pelajaran mudah 

dimengerti dan dimanfaatkan dengan 

baik oleh siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah Problem Solving sebagai salah 

satu alternatif untuk memfasilitasi 

belajar siswa sehingga lebih 

bermakna dan berdaya guna. Belajar 

dengan menggunakan metode 

Problem Solving berusaha untuk 

menciptakan kondisi belajar yang 

berorientasi pada proses dan berpusat 

pada siswa. Titik berat dalam metode 

Problem Solving adalah 

terpecahkannya suatu masalah secara 

rasional. Sejalan dengan pendapat 

tersebut Gulo (2008) mengatakan 

bahwa metode Problem Solving 

adalah metode yang mengajarkan 

penyelesaian masalah dengan 

memberi penekanan pada 

terselesaikannya suatu masalah 

secara menalar.      

Guru-guru hendaknya 

melakukan pergeseran dari 

pengajaran yang menekankan pada 

keterampilan berpikir tingkat rendah 

ke pembelajaran yang menekankan 

pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi atau keterampilan berpikir 

kritis. Pembelajaran yang 

mengunggulkan kemampuan 

pemecahan masalah dapat 

menciptakan generasi yang berdaya 

analitis tinggi sehingga mampu 

menempatkan diri dalam berbagai 

macam situasi (Widjajanti, 2009). 

Untuk menyelesaikan suatu masalah 

tidak selesai pada diri kita sendiri, 

tetapi sebagai makhluk sosial tentu 

tidak dapat hidup sendiri dan harus 

saling berinteraksi atau 

membutuhkan orang lain untuk 

menyelesaikan masalah dan 

meringankan beban yang dialami. 

Sebagai makhluk sosial kita tidak 

hanya di hadapkan pada berpikir 

rasional yang erat kaitannya dengan 

pemecahan masalah yang dihadapi 

secara pribadi. 

Didalam kesehariannya setiap 

manusia atau siswa dihadapkan 

dengan pilihan atau masalah dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi, 

sehingga manusia dituntut untuk 

dapat menentukan pilihan dan 

menyelesaikan masalah dalam 

memenuhi kebutuhannya, tetapi 

sebagai makhluk sosial manusia juga 

memiliki kewajiban sosial dari 

maslah-masalah yang timbul 



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

93 

 

disekitarnya. Kewajiban atau 

tanggung jawab untuk membantu 

meringankan beban hidup yang 

dialami orang lain tanpa ada motif-

mitif tertentu yang dilakukan secara 

sukarela. Dalam psikologi, perilaku 

menolong orang lain yang dilakukan 

dengan sukarela ini disebut dengan 

istilah altruisme. Orang yang altruis 

peduli dan mau membantu, meskipun 

tidak ada keuntungan yang 

ditawarkan atau tidak ada harapan ia 

akan kembali mendapatkan sesuatu. 

Altruisme adalah motif untuk 

meningkatkan kesejahteraan orang 

lain tanpa sadar untuk kepentingan 

seseorang (David, 2012).. 

Didalam pembelajaran 

ekonomi ini, diajarkan tentang 

perilaku dan tindakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

bervariasi, dan berkembang dengan 

sumber daya yang ada melalui 

pilihan-pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi dan distribusi, selain itu 

juga ditanamkan nilai-nilai perilaku 

altruisme mengingat kita sebagai 

makhluk sosial yang tidak hanya 

mementingkan diri sendiri (egois). 

Model dan metode pembelajaran ini 

diharapkan mampu merangsang 

peserta didik dalam menghadapi 

masalah dan menggunakan 

pikirannya dalam pemecahan 

masalah serta sesuai dengan tujuan 

pembelajaran Ekonomi dan 

pembentukan prilaku altruisme yang 

dirasa tepat dengan kompotensi dasar 

ini. Dalam pembelajaran ini 

memusatkan perhatian pada masalah, 

menjadikan belajar mandiri serta aktif 

melakukan kegiatan belajar baik di 

dalam kelas ataupun diluar kelas. 

Pembelajaran ekonomi 

dengan perilaku altruisme diharapkan 

mampu untuk meningkatkan 

kepedulian siswa terhadap 

lingkungan dengan pembelajaran 

yang aplikatif bersentuhan dengan 

permasalahan yang ada disekitar 

lingkungan mereka masing-masing. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) 

mendeskripsikan dan menganalisis 

pengaruh model pembelajaran. 

Project Based   Learning   berbasis 

Problem Solving terhadap perilaku 

altruistik siswa. 2) mendeskripsikan 

dan menganalisis pengaruh 

kemampuan berfikir kritis terhadap 

perilaku altruistik siswa. 3) 

mendeskripsikan dan menganalisis 

pengaruh model pembelajaran 

Project Based Learning berbasis 

Problem Solving dan kemampuan 
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berfikir kritis terhadap perilaku 

altruistik siswa. 

Manfaat teoritis dari 

penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan dalam kajian pengaruh 

model pembelajaran Project Based 

Learning berbasis Problem Solving 

dan kemampuan berfikir kritis 

terhadap perilaku altruistik siswa. 

Manfaat praktis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada beberapa pihak, adalah 

1) sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan model dan metode ketika 

mengajar sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat, terutama pada mata 

pelajaran ekonomi. 2) memberikan 

fakta dan kesimpulan yang berguna 

untuk mendukung proses pengajaran 

sehingga menjadi lebih berdaya guna. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini 

disebut dengan penelitian eksperimen 

semu “Quast Eksperiment Design” 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan suatu percobaan semu/ 

percobaan berpura-pura dimana 

kelompok kontrol tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen yang sebenarnya 

(Sugiyono 2006). 

Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2, di 

MAN I Malang tahun ajaran 

2016/2017, semester genap, 

pelajaran ekonomi. Peneliti 

menetapkan dua kelas sebagai kelas 

eksperimen dan kelas control 

berdasarkan pada kemampuan 

dengan materi yang sama.Setelah 

diketahui rata-rata nilai kelas 

kemudian penentuan kelas dilakukan 

dengan menguji soal (pretest), 

kemudian ditentukan kelas 

eksperimen dan kontrol.Kelas 

eksperimen diberi perlakuan 

menggunakan model Project Based 

Learning berbasis Problem Solving, 

sedangkan kelaskontrol diberi 

perlakuan menggunakan metode 

(ceramah, penugasan, diskusi dan 

Tanya jawab) yang biasa dilakukan 

oleh guru. 

Jenis data dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif berupa tes 

hasil belajar siswa yaitu pretest-

posttest. Pretest digunakan untuk 

memperoleh data kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan 

pembelajaran dan posttest untuk 

mengetahui peningkatan atau 
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penurunan kemampuan menganalisis 

siswa setelah diberikan perlakuan. 

Pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, sumber data 

yang digunakan adalah data 

sekunder berupa daftar nilai siswa 

dan informasi yang dilaporkan oleh 

guru, dan data primer yang diperoleh 

secara langsung dari responden dari 

subjek penelitian. 

Analisis data penelitian ini 

menggunakan statistic deskriptif yang 

memberikan gambaran data dalam 

bentuk tabel, grafik, histagram, dan 

analisis inferensial parametrik untuk 

menguji hipotesis berupa hasil 

belajar. 

 

KESIMPULAN 

Memperhatikan bagaimana 

pentingnya peran serta tugas guru 

dalam pembelajaran dimana guru 

sebagai determinan bagi keberhasilan 

proses pendidikan, guru dituntut 

untuk mampu memberikan peserta 

didik sebuah rancangan pembelajaran 

yang sesuai untuk mampu 

mendapatkan hasil yang sesuai dan 

diharapkan. Posisi guru sangatlah 

penting dalam memilih metode atau 

cara pembelajaran yang tepat untuk 

mengembangkan mata pelajaran yang 

diajarkannya. 

Pengalaman-pengalaman atau 

pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa 

memperoleh keterampilan 

pemecahan masalah dapat 

merangsang keterampilan berpikir 

kritis siswa. Guru-guru hendaknya 

melakukan pergeseran dari 

pengajaran yang menekankan pada 

keterampilan berpikir tingkat rendah 

ke pembelajaran yang menekankan 

pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi atau keterampilan berpikir 

kritis.  

Didalam kesehariannya setiap 

manusia atau siswa dihadapkan 

dengan pilihan atau masalah dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi, 

sehingga manusia dituntut untuk 

dapat menentukan pilihan dan 

menyelesaikan masalah dalam 

memenuhi kebutuhannya, tetapi 

sebagai makhluk sosial manusia juga 

memiliki kewajiban sosial dari 

maslah-masalah yang timbul 

disekitarnya. Kewajiban atau 

tanggung jawab untuk membantu 

meringankan beban hidup yang 

dialami orang lain tanpa ada motif-

mitif tertentu yang dilakukan secara 

sukarela (altruism). 
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Didalam pembelajaran 

ekonomi ini, diajarkan tentang 

perilaku dan tindakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

bervariasi, dan berkembang dengan 

sumber daya yang ada melalui 

pilihan-pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi dan distribusi, selain itu 

juga ditanamkan nilai-nilai perilaku 

altruisme mengingat kita sebagai 

makhluk sosial yang tidak hanya 

mementingkan diri sendiri (egois). 

Pembelajaran Ekonomi yang 

diperlukan saat ini adalah 

pembelajaran yang inovatif, dimana 

yang dapat meningkatkan penguasaan 

materi, sekaligus dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dan perilaku yang 

berkarakter pada diri siswa. 
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Abstrak 

 
Pembelajaran di Indonesia kurang menampakkan ciri khasnya. Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran dengan melihat tradisi lingkungan sekitar serta mengangkat 

budaya daerahnya. Seperti contohnya daerah Jawa yang memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. Kegiatan rewang memiliki kemiripan dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. Oleh karena itu, salah satu pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal misalnya nilai kebersamaan yakni pembelajaran dengan konsep 

rewang. Penerapan pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang” mengajarkan 
peserta didik tentang kebersamaan, gotong royong, saling menolong tanpa pamrih, dan masih 

banyak hal positif lainnya. Selain nilai-nilai sosial yang dapat diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang”, kegiatan tersebut juga 
mengajarkan tentang etika dalam berperilaku ekonomi. Melalui kerjasama dan saling membantu 

maka akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Ekonomi Inovatif, Model Pembelajaran Rewang 

 

 

Proses pembelajaran 

merupakan suatu konsep yang sangat 

komplek dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Proses pembelajaran 

menjadi perhatian utama agar 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

efektif, efisien dan kondusif. Proses 

ini melibatkan berbagai unsur dalam 

satu lingkungan belajar, baik guru, 

siswa, media, dan unsur lain yang 

menunjang terjadinya interaksi 

belajar. Guru sebagai “dalang” dari 

kegiatan pembelajaran selalu dituntut 

untuk melakukan pembelajaran yang 

inovatif. 

Pembelajaran yang terjadi 

selama ini terlihat bahwa guru 

kesulitan dalam membuat 

pembelajaran yang inovatif. Survey 

yang dilaksanakan pada bulan 

Februari-Maret 2015 dan mengambil 

sampel di SMA Negeri 6 Malang 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru menggunakan metode 

konvensional dalam proses 

pembelajaran. Kalaupun mereka 

melakukan inovasi dalam 

mailto:ayu.nieva@gmail.com
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pembelajaran, model pembelajaran 

yang mereka gunakan adalah model-

model yang notabene menjadi acuan 

negara lain. Salah satu contohnya 

adalah model pembelajaran “Project 

Based Learning” yang dilakukan 

secara berkelompok. Sebenarnya 

model pembelajaran yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah dalam 

kegiatan berkelompok ini sudah 

menjadi tradisi bangsa Indonesia. 

Sebagai guru tidak perlu mencontoh 

negara lain untuk menjadikannya 

sebagai model pembelajaran. Guru 

hanya perlu lebih peka terhadap 

lingkungan sekitar untuk 

menjadikannya sebagai acuan dalam 

melaksanakan pembelajaran inovatif 

serta bertujuan untuk melestarikan 

budaya bangsa Indonesia. 

Hal ini menjadikan 

pembelajaran di Indonesia kurang 

menampakkan ciri khasnya. 

Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran 

dengan melihat tradisi lingkungan 

sekitar serta mengangkat budaya 

daerahnya. Proses pembelajaran 

terutama pembelajaran Ekonomi, 

apabila mengacu pada budaya dan 

tradisi Indonesia diharapkan dapat 

menjadikan peserta didik lebih 

mengenal jati diri bangsa Indonesia 

dan dapat menjadi pelaku Ekonomi 

yang Pancasilais dan berpedoman 

pada UUD 1945 pasal 33. 

Menyikapi hal itu, penulis 

dalam artikel ini mencoba untuk 

mengangkat pembelajaran inovatif 

dengan mengambil ide dari tradisi 

Jawa yakni “Rewang”. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang 

diharapkan dapat dijadikan salah satu 

alternatif proses pembelajaran yang 

inovatif oleh semua guru terutama 

guru Ekonomi. Pembelajaran inovatif 

dengan konsep rewang ini 

menunjukkan banyak sekali sisi 

positif, diantaranya kebersamaan, 

interaksi sosial, dan tujuan yang 

paling penting adalah melestarikan 

budaya Jawa. Tujuan akhir dari 

pembelajaran inovatif dengan konsep 

rewang adalah mengajarkan siswa 

tentang konsep kewirausahaan sosial. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif 

merupakan suatu pemaknaan 

terhadap proses pembelajaran yang 

bersifat komprehensif yang berkaitan 

dengan berbagai teori pembelajaran 

modern yang berlandaskan pada 
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inovasi pembelajaran. Menurut 

Marhaeni (2007), pembelajaran 

inovatif adalah pembelajaran yang 

memiliki perspektif berpusat pada 

peserta didik. 

Pembelajaran inovatif adalah 

suatu proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga 

berbeda dengan pembelajaran pada 

umumnya yang dilakukan oleh guru 

(konvensional). Perbedaan ini 

mengarah pada proses dan hasil yang 

lebih baik dari sebelumya. Proses 

pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan cenderung mengarah 

pada penguasaan hafalan konsep dan 

teori yang bersifat abstrak. 

Pembelajaran semacam ini akan 

membuat anak kurang tertarik dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang berakibat pada 

rendahnya hasil pembelajaran serta 

ketidak bermaknaan pengetahuan 

yang diperoleh oleh siswa. Di 

samping itu, pengetahuan yang 

dipelajari siswa seolah-olah terpisah 

dari permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dihadapi oleh siswa. 

Selain bertujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, pembelajaran 

inovatif juga memiliki tujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

menampilkan nilai kearifan lokal. 

Secara substansial, kearifan lokal 

adalah nilai-nilai yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Menurut Rahyono 

(2009: 7) kearifan lokal merupakan 

kecerdasan manusia yang dimiliki 

oleh kelompok etnis tertentu yang 

diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Kearifan lokal yang 

memiliki banyak nilai-nilai positif ini 

perlu dijaga kelestariannya. 

Pada era modernisasi ini telah 

merubah semua kehidupan manusia. 

Nilai-nilai kearifan lokal pun mulai 

ditinggalkan. Sebagai seorang guru 

yang dituntut untuk berinovasi dalam 

setiap melakukan kegiatan 

pembelajaran, sangat perlu untuk  

mengangkat kembali nilai kearifan 

lokal pada kegiatan pembelajaran. 

Hal ini bertujuan agar generasi 

penerus bangsa tetap mengenal nilai 

luhur tradisi budaya daerahnya 

sendiri. 

Model-model pembelajaran 

inovatif yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran diantaranya: 

cooperative learning, project-based 

learning, project-based learning, 

group discussion, contextual 

learning, role play and simulation, 
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discovery learning, self-directed 

learning, dan collaborative learning. 

Semua model pembelajaran tersebut 

adalah model pembelajaran yang 

mengacu pada pendidikan yang ada di 

luar negeri. Pada hakekatnya, 

kegiatan pada model-model 

pembelajaran tersebut sudah 

membudaya di negara Indonesia. 

Bangsa Indonesia yang 

memiliki dasar Pancasila telah 

diajarkan untuk menjunjung tinggi 

jiwa kebersamaan. Untuk melakukan 

suatu kegiatan pembelajaran secara 

berkelompok guru tidak perlu 

mengacu pada model pembelajaran 

dari luar negeri karena sejatinya 

bangsa Indonesia sudah terbiasa 

dalam kegiatan berkelompok untuk 

menyelesaikan sesuatu. Guru 

seharusnya mengangkat nilai kearifan 

lokal daerah setempat. Seperti 

contohnya daerah Jawa yang 

memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. 

Kegiatan rewang memiliki kemiripan 

dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. 

Oleh karena itu, salah satu 

pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal 

misalnya nilai kebersamaan yakni 

pembelajaran dengan konsep rewang. 

Pengertian Tradisi “Rewang” 

Rewang adalah salah satu 

tradisi masyarakat Indonesia yang 

dikenal sebagai salah satu cara 

membantu keluarga atau tetangga 

yang sedang mengadakan kenduri, 

pesta maupan perhelatan pesta adat 

dimana membutuhkan tenaga bantuan 

untuk mengurus konsumsi dan 

kesibukan rumah tangga lain. 

Rewang atau membantu tetangga 

tentunya suatu kegiatan yang sangat 

positif terutama untuk masyarakat 

Indonesia khususnya di Jawa sendiri 

yang memang kental dengan budaya 

gotong royongnya. Melalui kegiatan 

rewang akan memunculkan sikap 

saling bergotong royong antara warga 

yang satu dengan yang lainnya tanpa 

membeda-bedakan sehingga 

menimbulkan rasa saling 

membutuhkan dan membentuk 

persatuan yang kuat. Tradisi rewang 

ini terbentuk karena rasa saling 

menolong antara tetangga dengan 

kesadaran sendiri ingin membantu 

tetangganya yang berhajatan tanpa 

pamrih. Sehingga ketika dirinya 

punya hajatan sendiri maka otomatis 

tetangga yang lain juga akan 
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membantu. Hal ini akan terjadi 

sebaliknya, ketika di suatu kampung 

ada yang enggan menolong tetangga 

maka dirinya akan dijauhi tetangga 

ketika sedang membutuhkan. 

Lebih dari itu rewang juga 

merupakan wadah sosialisasi yang 

komunikatif dan inspiratif bagi orang 

yang melaksakannya serta menjadi 

tempat belajar yang asik dalam hal ini 

adalah belajar memasak. Nilai sosial 

yang tinggi untuk memperhatikan 

orang lain dan menyempatkan kita 

untuk menyimak fenomena yang 

terjadi pada sekitar kita. Menurut 

beberapa sumber, kata rewang berasal 

dari dua kata yang dijadikan satu, 

yaitu re dan wang. Re yaitu 

rembugan, dan wang adalah ewang-

ewang. Rewang adalah wujud 

keharmonisan dalam kekerabatan 

antara masyarakat satu dengan yang 

lain. Tradisi rewang merupakan 

kesadaran sosial dalam bentuk 

bantuan terhadap orang lain agar 

bebannya menjadi lebih ringan. 

Selain itu, juga bertujuan untuk 

bersosialisasi dan menjaga hubungan 

komunikasi di dalam masyarakat. 

Tradisi rewang dilaksanakan dengan 

menekankan pada kesadaran sosial. 

Beberapa hal menarik dari 

rewang ini adalah pembentukan 

panitia untuk pemimpin dapur yang 

menjadi tangan kanan tuan rumah dan 

bertanggung jawab terhadap 

kesuksesan jamuan makan selama 

pesta berlangsung. Kira-kira satu 

bulan sebelum pesta pemilik rumah 

menghubungi tetangga yang bisa 

dipercaya dan terbiasa pengalaman 

mengelola perjamuan pesta. Lalu 

pemimpin juru masak membentuk 

panitia kecil yang mempunyai 

tanggung jawab berbeda beda. Satu 

dua hari sebelum pesta, tetangga 

terutama kaum ibu sudah berdatangan 

untuk membantu mempersiapkan 

belanja sayur mayur. Mereka dari 

rumah masing-masing, membawa 

pisau, serbet, panci, wajan dan 

beberapa alat masak yang 

dibutuhkan. Pada beberapa daerah 

para tenaga rewang juga 

memberi/menyumbang bahan 

masakan berupa beras, ayam, telur 

dan gula. Mereka bekerja dengan 

sukarela. Memberi bantuan tanpa 

memperhitungkan waktu dan tenaga. 

Namun seiring 

berkembangnya jaman, dengan 

tingkat mobilitas masyarakat yang 

tinggi menjadikan masyarakat kian 



National Conference On Economic Education 
Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

252 
 

tumbuh menjadi pribadi yang 

individualis dan egosentris. 

Menginginkan segala kegiatan secara 

instan. Karena waktu adalah uang. 

Ketika ada hajatan memilih pesan 

katering yang praktis tidak 

merepotkan orang lain sehingga kita 

juga tidak akan direpotkan oleh orang 

lain. Selain tidak merepotkan juga 

sebagai pengakuan status sosial. 

Kalau bisa memesan katering maka 

dianggap mampu. Padahal dari 

budaya rewang ini memuat banyak 

nilai-nilai positif dalam hidup 

bermasyarakat yang dapat dipetik 

namun semakin memudar seiring 

berkembangnya jaman. Terlebih di 

kota, akan sangat jarang ditemui 

tetangga beramai-ramai rewang ke 

tetangga yang lain. 

Sebuah penelitian yang ditulis 

oleh Dasuki (Tesis) menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan sosial pada 

Tradisi Rewang dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan. Di Desa 

Banjarsari Wetan nampak jelas 

perbedaan antara tradisi rewang lama 

dan tradisi rewang baru. Pemahaman 

masyarakat tentang tradisi rewang 

pada saat ini dalam kehidupan sehari-

hari berbeda dengan pemahaman 

masyarakat yang sebelumnya. tradisi 

rewang yang baru di desa ini 

merupakan tradisi yang berasal dari 

masa lalu, yang sudah mengalami 

proses perubahan sosial. Perubahan 

sosial yang terjadi pada Tradisi 

Rewang, merupakan perubahan sosial 

yang berjalan secara alamiah dan 

dikehendaki oleh warga masyarakat 

desa ini. Masyarakat lebih menyukai 

keikutsertaan mereka dalam tradisi 

rewang ini, hanya bila diminta oleh 

yang mempunyai hajatan. Aktivitas 

rewang yang ada di desa ini lebih 

menghargai adanya nilai uang dan 

konsep diminta atau ”diaturi” lebih 

disukai dalam tradisi rewang di desa 

ini. Perubahan sosial yang terjadi 

pada Tradisi Rewang akan 

memunculkan bentuk baru dari tradisi 

rewang itu sendiri yaitu identitas baru 

sebagai bentukan perubahan sosial.  

 

PEMBAHASAN 

Penerapan “Rewang” dalam 

Proses Pembelajaran Ekonomi 

 Tradisi rewang memiliki 

banyak nilai positif yang harus 

dilestarikan. Salah satu caranya 

adalah membiasakan kegiatan rewang 

kepada peserta didik. Apabila peserta 

didik banyak yang tidak mengenal 

istilah “rewang”, maka sebagai 
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seorang guru wajib untuk 

memperkenalkannya dan 

mempraktikkan melalui kegiatan 

pembelajaran. Guru dapat membuat 

pembelajaran inovatif yang mengacu 

pada tradisi rewang. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang dapat 

dilakukan pada materi pembelajaran 

yang menggunakan metode 

kelompok. Dalam artikel ini akan 

dibahas tentang penerapan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep “rewang”. 

Penerapan pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang mengajarkan peserta didik 

tentang kebersamaan, gotong royong, 

saling menolong tanpa pamrih, dan 

masih banyak hal positif lainnya. 

Selain nilai-nilai sosial yang dapat 

diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang, kegiatan tersebut juga 

mengajarkan tentang etika dalam 

berperilaku ekonomi. Melalui 

kerjasama dan saling membantu maka 

akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 Banyak materi Ekonomi yang 

dapat digunakan untuk menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang. Salah 

satu contohnya adalah materi 

kewirausahaan. Kewirausahaan yang 

sesuai dengan jati diri bangsa 

Indonesia adalah yang 

mengutamakan kebersamaan dan 

kekeluargaan. Kewirausahaan seperti 

ini sering disebut kewirausahaan 

sosial atau social entrepreneurship. 

Menurut Utomo (2014), 

“Kewirausahaan sosial adalah model 

bisnis baru yang bermanfaat untuk 

pemberdayaan masyarakat sekitar”. 

Prinsip kewirausahaan sosial adalah 

mengutamakan kemakmuran 

bersama. Dees (1998) menyebutkan 

kegiatan kewirausahaan sosial dapat 

meliputi kegiatan: a) yang tidak 

bertujuan mencari laba, b) melakukan 

bisnis untuk tujuan sosial, dan c) 

campuran dari kedua tujuan itu, yakni 

tidak untuk mencari laba, dan mencari 

laba, namun untuk tujuan sosial. 

Wirausaha sosial menciptakan 

organisasi usaha yang menggunakan 

metode-metode bisnis, namun hasil 

akhirnya adalah penciptaan nilai 

sosial. 

Merangsang sikap dan 

perilaku wirausaha yang sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

merupakan hal yang penting untuk 

mengubah pandangan sempit tentang 
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kewirausahaan yang awalnya 

kewirausahaan bisnis menjadi 

kewirausahaan sosial. Melalui 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang 

diharapkan peserta didik dapat 

terangsang untuk melakukan kegiatan 

Ekonomi terutama dalam 

berwirausaha yang mengutamakan 

kebersamaan dan menjunjung etika 

ekonomi. 

 Penerapan pembelajaran 

Ekonomi inovatif menggunakan 

konsep “rewang” adalah melalui 

kegiatan pembelajaran secara 

kelompok. Guru memberikan tugas 

untuk diselesaikan secara 

berkelompok. Peserta didik dengan 

sendirinya akan membagi tugas 

sesuai kemampuan masing-masing 

namun masih saling bekerjasama. 

Setelah tugas selesai maka peserta 

didik diminta untuk menampilkan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

Kegiatan pembelajaran seperti itu 

merupakan representasi dari kegiatan 

“rewang” yang merupakan tradisi 

bangsa Indonesia terutama 

masyarakat Jawa. 

Untuk memperjelas cara 

menerapkan pembelajaran 

“Rewang”, maka disajikan prosedur 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Guru mengajak para siswa untuk 

membentuk 4 kelompok. 

2. Ketua kelompok atau yang 

memiliki hajat diminta maju ke 

depan mengambil tugas yang 

akan dikerjakan bersama dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya masing dan 

mengerjakan tugas secara 

bersama-sama. 

4. Setelah pekerjaan selesai, 

perwakilan kelompok dapat 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

Catatan: pada materi kewirausahaan 

siswa dapat diberikan tugas kelompok 

berupa pembuatan kerajinan tangan 

yang dikerjakan secara berkelompok. 

Contohnya membuat kerajinan dari 

kardus bekas, membuat motif-motif 

kain batik dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Rewang atau membantu 

tetangga tentunya suatu kegiatan yang 

sangat positif terutama untuk 

masyarakat Indonesia khususnya di 

Jawa sendiri yang memang kental 
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dengan budaya gotong royongnya. 

Tradisi rewang yang memiliki banyak 

nilai positifnya ini perlu dilestarikan. 

Salah satu cara melestarikannya 

adalah dengan menerapkannya dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain 

bertujuan untuk melestarikan tradisi 

rewang, kegiatan pembelajaran 

dengan mengacu pada kegiatan 

rewang dapat dijadikan sebagai salah 

satu inovasi dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran ekonomi. 

Manfaat dari menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang selain 

mengajarkan nilai sosial kepada 

peserta didik, juga mengajarkan etika 

dalam berperilaku ekonomi 

contohnya dalam berwirausaha. 

Pembelajaran inovatif dengan konsep 

“Rewang” ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran 

oleh guru. Sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan 

konsep “Rewang”, guru disarankan 

untuk memberikan memberikan 

motivasi tentang pentingnya 

kerjasama antar peserta didik. 
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Abstrak 

 
Pembelajaran di Indonesia kurang menampakkan ciri khasnya. Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran dengan melihat tradisi lingkungan sekitar serta mengangkat 

budaya daerahnya. Seperti contohnya daerah Jawa yang memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. Kegiatan rewang memiliki kemiripan dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. Oleh karena itu, salah satu pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal misalnya nilai kebersamaan yakni pembelajaran dengan konsep 

rewang. Penerapan pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang” mengajarkan 
peserta didik tentang kebersamaan, gotong royong, saling menolong tanpa pamrih, dan masih 

banyak hal positif lainnya. Selain nilai-nilai sosial yang dapat diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang”, kegiatan tersebut juga 
mengajarkan tentang etika dalam berperilaku ekonomi. Melalui kerjasama dan saling membantu 

maka akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Ekonomi Inovatif, Model Pembelajaran Rewang 

 

 

Proses pembelajaran 

merupakan suatu konsep yang sangat 

komplek dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Proses pembelajaran 

menjadi perhatian utama agar 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

efektif, efisien dan kondusif. Proses 

ini melibatkan berbagai unsur dalam 

satu lingkungan belajar, baik guru, 

siswa, media, dan unsur lain yang 

menunjang terjadinya interaksi 

belajar. Guru sebagai “dalang” dari 

kegiatan pembelajaran selalu dituntut 

untuk melakukan pembelajaran yang 

inovatif. 

Pembelajaran yang terjadi 

selama ini terlihat bahwa guru 

kesulitan dalam membuat 

pembelajaran yang inovatif. Survey 

yang dilaksanakan pada bulan 

Februari-Maret 2015 dan mengambil 

sampel di SMA Negeri 6 Malang 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru menggunakan metode 

konvensional dalam proses 

pembelajaran. Kalaupun mereka 

melakukan inovasi dalam 

mailto:ayu.nieva@gmail.com
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pembelajaran, model pembelajaran 

yang mereka gunakan adalah model-

model yang notabene menjadi acuan 

negara lain. Salah satu contohnya 

adalah model pembelajaran “Project 

Based Learning” yang dilakukan 

secara berkelompok. Sebenarnya 

model pembelajaran yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah dalam 

kegiatan berkelompok ini sudah 

menjadi tradisi bangsa Indonesia. 

Sebagai guru tidak perlu mencontoh 

negara lain untuk menjadikannya 

sebagai model pembelajaran. Guru 

hanya perlu lebih peka terhadap 

lingkungan sekitar untuk 

menjadikannya sebagai acuan dalam 

melaksanakan pembelajaran inovatif 

serta bertujuan untuk melestarikan 

budaya bangsa Indonesia. 

Hal ini menjadikan 

pembelajaran di Indonesia kurang 

menampakkan ciri khasnya. 

Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran 

dengan melihat tradisi lingkungan 

sekitar serta mengangkat budaya 

daerahnya. Proses pembelajaran 

terutama pembelajaran Ekonomi, 

apabila mengacu pada budaya dan 

tradisi Indonesia diharapkan dapat 

menjadikan peserta didik lebih 

mengenal jati diri bangsa Indonesia 

dan dapat menjadi pelaku Ekonomi 

yang Pancasilais dan berpedoman 

pada UUD 1945 pasal 33. 

Menyikapi hal itu, penulis 

dalam artikel ini mencoba untuk 

mengangkat pembelajaran inovatif 

dengan mengambil ide dari tradisi 

Jawa yakni “Rewang”. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang 

diharapkan dapat dijadikan salah satu 

alternatif proses pembelajaran yang 

inovatif oleh semua guru terutama 

guru Ekonomi. Pembelajaran inovatif 

dengan konsep rewang ini 

menunjukkan banyak sekali sisi 

positif, diantaranya kebersamaan, 

interaksi sosial, dan tujuan yang 

paling penting adalah melestarikan 

budaya Jawa. Tujuan akhir dari 

pembelajaran inovatif dengan konsep 

rewang adalah mengajarkan siswa 

tentang konsep kewirausahaan sosial. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif 

merupakan suatu pemaknaan 

terhadap proses pembelajaran yang 

bersifat komprehensif yang berkaitan 

dengan berbagai teori pembelajaran 

modern yang berlandaskan pada 
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inovasi pembelajaran. Menurut 

Marhaeni (2007), pembelajaran 

inovatif adalah pembelajaran yang 

memiliki perspektif berpusat pada 

peserta didik. 

Pembelajaran inovatif adalah 

suatu proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga 

berbeda dengan pembelajaran pada 

umumnya yang dilakukan oleh guru 

(konvensional). Perbedaan ini 

mengarah pada proses dan hasil yang 

lebih baik dari sebelumya. Proses 

pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan cenderung mengarah 

pada penguasaan hafalan konsep dan 

teori yang bersifat abstrak. 

Pembelajaran semacam ini akan 

membuat anak kurang tertarik dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang berakibat pada 

rendahnya hasil pembelajaran serta 

ketidak bermaknaan pengetahuan 

yang diperoleh oleh siswa. Di 

samping itu, pengetahuan yang 

dipelajari siswa seolah-olah terpisah 

dari permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dihadapi oleh siswa. 

Selain bertujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, pembelajaran 

inovatif juga memiliki tujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

menampilkan nilai kearifan lokal. 

Secara substansial, kearifan lokal 

adalah nilai-nilai yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Menurut Rahyono 

(2009: 7) kearifan lokal merupakan 

kecerdasan manusia yang dimiliki 

oleh kelompok etnis tertentu yang 

diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Kearifan lokal yang 

memiliki banyak nilai-nilai positif ini 

perlu dijaga kelestariannya. 

Pada era modernisasi ini telah 

merubah semua kehidupan manusia. 

Nilai-nilai kearifan lokal pun mulai 

ditinggalkan. Sebagai seorang guru 

yang dituntut untuk berinovasi dalam 

setiap melakukan kegiatan 

pembelajaran, sangat perlu untuk  

mengangkat kembali nilai kearifan 

lokal pada kegiatan pembelajaran. 

Hal ini bertujuan agar generasi 

penerus bangsa tetap mengenal nilai 

luhur tradisi budaya daerahnya 

sendiri. 

Model-model pembelajaran 

inovatif yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran diantaranya: 

cooperative learning, project-based 

learning, project-based learning, 

group discussion, contextual 

learning, role play and simulation, 
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discovery learning, self-directed 

learning, dan collaborative learning. 

Semua model pembelajaran tersebut 

adalah model pembelajaran yang 

mengacu pada pendidikan yang ada di 

luar negeri. Pada hakekatnya, 

kegiatan pada model-model 

pembelajaran tersebut sudah 

membudaya di negara Indonesia. 

Bangsa Indonesia yang 

memiliki dasar Pancasila telah 

diajarkan untuk menjunjung tinggi 

jiwa kebersamaan. Untuk melakukan 

suatu kegiatan pembelajaran secara 

berkelompok guru tidak perlu 

mengacu pada model pembelajaran 

dari luar negeri karena sejatinya 

bangsa Indonesia sudah terbiasa 

dalam kegiatan berkelompok untuk 

menyelesaikan sesuatu. Guru 

seharusnya mengangkat nilai kearifan 

lokal daerah setempat. Seperti 

contohnya daerah Jawa yang 

memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. 

Kegiatan rewang memiliki kemiripan 

dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. 

Oleh karena itu, salah satu 

pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal 

misalnya nilai kebersamaan yakni 

pembelajaran dengan konsep rewang. 

Pengertian Tradisi “Rewang” 

Rewang adalah salah satu 

tradisi masyarakat Indonesia yang 

dikenal sebagai salah satu cara 

membantu keluarga atau tetangga 

yang sedang mengadakan kenduri, 

pesta maupan perhelatan pesta adat 

dimana membutuhkan tenaga bantuan 

untuk mengurus konsumsi dan 

kesibukan rumah tangga lain. 

Rewang atau membantu tetangga 

tentunya suatu kegiatan yang sangat 

positif terutama untuk masyarakat 

Indonesia khususnya di Jawa sendiri 

yang memang kental dengan budaya 

gotong royongnya. Melalui kegiatan 

rewang akan memunculkan sikap 

saling bergotong royong antara warga 

yang satu dengan yang lainnya tanpa 

membeda-bedakan sehingga 

menimbulkan rasa saling 

membutuhkan dan membentuk 

persatuan yang kuat. Tradisi rewang 

ini terbentuk karena rasa saling 

menolong antara tetangga dengan 

kesadaran sendiri ingin membantu 

tetangganya yang berhajatan tanpa 

pamrih. Sehingga ketika dirinya 

punya hajatan sendiri maka otomatis 

tetangga yang lain juga akan 
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membantu. Hal ini akan terjadi 

sebaliknya, ketika di suatu kampung 

ada yang enggan menolong tetangga 

maka dirinya akan dijauhi tetangga 

ketika sedang membutuhkan. 

Lebih dari itu rewang juga 

merupakan wadah sosialisasi yang 

komunikatif dan inspiratif bagi orang 

yang melaksakannya serta menjadi 

tempat belajar yang asik dalam hal ini 

adalah belajar memasak. Nilai sosial 

yang tinggi untuk memperhatikan 

orang lain dan menyempatkan kita 

untuk menyimak fenomena yang 

terjadi pada sekitar kita. Menurut 

beberapa sumber, kata rewang berasal 

dari dua kata yang dijadikan satu, 

yaitu re dan wang. Re yaitu 

rembugan, dan wang adalah ewang-

ewang. Rewang adalah wujud 

keharmonisan dalam kekerabatan 

antara masyarakat satu dengan yang 

lain. Tradisi rewang merupakan 

kesadaran sosial dalam bentuk 

bantuan terhadap orang lain agar 

bebannya menjadi lebih ringan. 

Selain itu, juga bertujuan untuk 

bersosialisasi dan menjaga hubungan 

komunikasi di dalam masyarakat. 

Tradisi rewang dilaksanakan dengan 

menekankan pada kesadaran sosial. 

Beberapa hal menarik dari 

rewang ini adalah pembentukan 

panitia untuk pemimpin dapur yang 

menjadi tangan kanan tuan rumah dan 

bertanggung jawab terhadap 

kesuksesan jamuan makan selama 

pesta berlangsung. Kira-kira satu 

bulan sebelum pesta pemilik rumah 

menghubungi tetangga yang bisa 

dipercaya dan terbiasa pengalaman 

mengelola perjamuan pesta. Lalu 

pemimpin juru masak membentuk 

panitia kecil yang mempunyai 

tanggung jawab berbeda beda. Satu 

dua hari sebelum pesta, tetangga 

terutama kaum ibu sudah berdatangan 

untuk membantu mempersiapkan 

belanja sayur mayur. Mereka dari 

rumah masing-masing, membawa 

pisau, serbet, panci, wajan dan 

beberapa alat masak yang 

dibutuhkan. Pada beberapa daerah 

para tenaga rewang juga 

memberi/menyumbang bahan 

masakan berupa beras, ayam, telur 

dan gula. Mereka bekerja dengan 

sukarela. Memberi bantuan tanpa 

memperhitungkan waktu dan tenaga. 

Namun seiring 

berkembangnya jaman, dengan 

tingkat mobilitas masyarakat yang 

tinggi menjadikan masyarakat kian 
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tumbuh menjadi pribadi yang 

individualis dan egosentris. 

Menginginkan segala kegiatan secara 

instan. Karena waktu adalah uang. 

Ketika ada hajatan memilih pesan 

katering yang praktis tidak 

merepotkan orang lain sehingga kita 

juga tidak akan direpotkan oleh orang 

lain. Selain tidak merepotkan juga 

sebagai pengakuan status sosial. 

Kalau bisa memesan katering maka 

dianggap mampu. Padahal dari 

budaya rewang ini memuat banyak 

nilai-nilai positif dalam hidup 

bermasyarakat yang dapat dipetik 

namun semakin memudar seiring 

berkembangnya jaman. Terlebih di 

kota, akan sangat jarang ditemui 

tetangga beramai-ramai rewang ke 

tetangga yang lain. 

Sebuah penelitian yang ditulis 

oleh Dasuki (Tesis) menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan sosial pada 

Tradisi Rewang dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan. Di Desa 

Banjarsari Wetan nampak jelas 

perbedaan antara tradisi rewang lama 

dan tradisi rewang baru. Pemahaman 

masyarakat tentang tradisi rewang 

pada saat ini dalam kehidupan sehari-

hari berbeda dengan pemahaman 

masyarakat yang sebelumnya. tradisi 

rewang yang baru di desa ini 

merupakan tradisi yang berasal dari 

masa lalu, yang sudah mengalami 

proses perubahan sosial. Perubahan 

sosial yang terjadi pada Tradisi 

Rewang, merupakan perubahan sosial 

yang berjalan secara alamiah dan 

dikehendaki oleh warga masyarakat 

desa ini. Masyarakat lebih menyukai 

keikutsertaan mereka dalam tradisi 

rewang ini, hanya bila diminta oleh 

yang mempunyai hajatan. Aktivitas 

rewang yang ada di desa ini lebih 

menghargai adanya nilai uang dan 

konsep diminta atau ”diaturi” lebih 

disukai dalam tradisi rewang di desa 

ini. Perubahan sosial yang terjadi 

pada Tradisi Rewang akan 

memunculkan bentuk baru dari tradisi 

rewang itu sendiri yaitu identitas baru 

sebagai bentukan perubahan sosial.  

 

PEMBAHASAN 

Penerapan “Rewang” dalam 

Proses Pembelajaran Ekonomi 

 Tradisi rewang memiliki 

banyak nilai positif yang harus 

dilestarikan. Salah satu caranya 

adalah membiasakan kegiatan rewang 

kepada peserta didik. Apabila peserta 

didik banyak yang tidak mengenal 

istilah “rewang”, maka sebagai 
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seorang guru wajib untuk 

memperkenalkannya dan 

mempraktikkan melalui kegiatan 

pembelajaran. Guru dapat membuat 

pembelajaran inovatif yang mengacu 

pada tradisi rewang. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang dapat 

dilakukan pada materi pembelajaran 

yang menggunakan metode 

kelompok. Dalam artikel ini akan 

dibahas tentang penerapan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep “rewang”. 

Penerapan pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang mengajarkan peserta didik 

tentang kebersamaan, gotong royong, 

saling menolong tanpa pamrih, dan 

masih banyak hal positif lainnya. 

Selain nilai-nilai sosial yang dapat 

diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang, kegiatan tersebut juga 

mengajarkan tentang etika dalam 

berperilaku ekonomi. Melalui 

kerjasama dan saling membantu maka 

akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 Banyak materi Ekonomi yang 

dapat digunakan untuk menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang. Salah 

satu contohnya adalah materi 

kewirausahaan. Kewirausahaan yang 

sesuai dengan jati diri bangsa 

Indonesia adalah yang 

mengutamakan kebersamaan dan 

kekeluargaan. Kewirausahaan seperti 

ini sering disebut kewirausahaan 

sosial atau social entrepreneurship. 

Menurut Utomo (2014), 

“Kewirausahaan sosial adalah model 

bisnis baru yang bermanfaat untuk 

pemberdayaan masyarakat sekitar”. 

Prinsip kewirausahaan sosial adalah 

mengutamakan kemakmuran 

bersama. Dees (1998) menyebutkan 

kegiatan kewirausahaan sosial dapat 

meliputi kegiatan: a) yang tidak 

bertujuan mencari laba, b) melakukan 

bisnis untuk tujuan sosial, dan c) 

campuran dari kedua tujuan itu, yakni 

tidak untuk mencari laba, dan mencari 

laba, namun untuk tujuan sosial. 

Wirausaha sosial menciptakan 

organisasi usaha yang menggunakan 

metode-metode bisnis, namun hasil 

akhirnya adalah penciptaan nilai 

sosial. 

Merangsang sikap dan 

perilaku wirausaha yang sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

merupakan hal yang penting untuk 

mengubah pandangan sempit tentang 
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kewirausahaan yang awalnya 

kewirausahaan bisnis menjadi 

kewirausahaan sosial. Melalui 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang 

diharapkan peserta didik dapat 

terangsang untuk melakukan kegiatan 

Ekonomi terutama dalam 

berwirausaha yang mengutamakan 

kebersamaan dan menjunjung etika 

ekonomi. 

 Penerapan pembelajaran 

Ekonomi inovatif menggunakan 

konsep “rewang” adalah melalui 

kegiatan pembelajaran secara 

kelompok. Guru memberikan tugas 

untuk diselesaikan secara 

berkelompok. Peserta didik dengan 

sendirinya akan membagi tugas 

sesuai kemampuan masing-masing 

namun masih saling bekerjasama. 

Setelah tugas selesai maka peserta 

didik diminta untuk menampilkan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

Kegiatan pembelajaran seperti itu 

merupakan representasi dari kegiatan 

“rewang” yang merupakan tradisi 

bangsa Indonesia terutama 

masyarakat Jawa. 

Untuk memperjelas cara 

menerapkan pembelajaran 

“Rewang”, maka disajikan prosedur 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Guru mengajak para siswa untuk 

membentuk 4 kelompok. 

2. Ketua kelompok atau yang 

memiliki hajat diminta maju ke 

depan mengambil tugas yang 

akan dikerjakan bersama dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya masing dan 

mengerjakan tugas secara 

bersama-sama. 

4. Setelah pekerjaan selesai, 

perwakilan kelompok dapat 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

Catatan: pada materi kewirausahaan 

siswa dapat diberikan tugas kelompok 

berupa pembuatan kerajinan tangan 

yang dikerjakan secara berkelompok. 

Contohnya membuat kerajinan dari 

kardus bekas, membuat motif-motif 

kain batik dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Rewang atau membantu 

tetangga tentunya suatu kegiatan yang 

sangat positif terutama untuk 

masyarakat Indonesia khususnya di 

Jawa sendiri yang memang kental 
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dengan budaya gotong royongnya. 

Tradisi rewang yang memiliki banyak 

nilai positifnya ini perlu dilestarikan. 

Salah satu cara melestarikannya 

adalah dengan menerapkannya dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain 

bertujuan untuk melestarikan tradisi 

rewang, kegiatan pembelajaran 

dengan mengacu pada kegiatan 

rewang dapat dijadikan sebagai salah 

satu inovasi dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran ekonomi. 

Manfaat dari menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang selain 

mengajarkan nilai sosial kepada 

peserta didik, juga mengajarkan etika 

dalam berperilaku ekonomi 

contohnya dalam berwirausaha. 

Pembelajaran inovatif dengan konsep 

“Rewang” ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran 

oleh guru. Sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan 

konsep “Rewang”, guru disarankan 

untuk memberikan memberikan 

motivasi tentang pentingnya 

kerjasama antar peserta didik. 
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Abstrak 
Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan murni berasal dari Indonesia, pesantren 

merupakan salah satu lembaga yang mampu memberi pengaruh yang cukup besar dalam dunia 

pendidikan, baik jasmani, rohani, maupun intelegensi, karena sumber nilai dan norma-norma 

agama merupakan acuan dalam berfikir serta bersikap secara ideal para santri. Kegiatan 

pembelajaran yang terjadi di pesantren tidaklah sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu tetapi yang terpenting adalah penanaman dan pembentukan nilai-nilai 

khususnya pendidikan yang berkarakter sesuai jati diri Bangsa Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila kepada santri. Karena salah satu alat evaluasi dalam pendidikan pesantren adalah 

penekanan dalam sikap/perilaku yang bermoral dalam segala tingkah lakunya dan tindakan 

santri. Jika kita lihat bersama saat ini banyak pemimpin, kaum intelektual, serta tokoh-tokoh 

penting yang ada dari dahulu hingga sekarang yang dulunya adalah santri di lembaga pesantren 

tertentu di Indonesia, maka tidak diragukan lagi output yang dihasilkan oleh pesantren. Untuk 

itu pesantren memiliki peran yang penting dalam terciptanya generasi penerus bangsa yang 

tidak hanya cerdas namun juga memiliki karakter sesuai jati diri bangsa secara khusus di bidang 

ekonomi, 

 

Kata Kunci : Pendidikan Ekonomi Pesantren, Pembentukan Perilaku, Berwawasan Pancasila. 

Tugas pendidikan adalah 

mempersiapkan individu-individu 

untuk secara bertanggung jawab 

dapat memperoleh kesejahteraan 

hidup, dengan melengkapi individu-

individu tersebut dengan pembinaan 

dalam segenap aspek kepribadian 

karena tugas dari pendidikan adalah 

untuk menolong individu untuk 

membina moral, serta 

keterampilannya sehingga akhirnya 

mampu berdiri sendiri. Salah satu 

tujuan pendidikan nasional 

merupakan pembentukan karakter. 

Dalam Pasal I UU Sisdiknas tahun 

2003 menyatakan bahwa di antara 

tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta 

didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian serta akhlaq mulia. 

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu 

bermaksud agar pendidikan tidak 

hanya membentuk insan Indonesia 

yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter 

bangsa, sehingga akan lahir generasi 

bangsa yang tumbuh berkembang 

mailto:jerrinahmad@gmail.com
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dengan karakter nilai-nilai luhur 

bangsa serta agama (Fajrin 2014). 

Karakter adalah nilai intrinsik yang 

ada dalam diri manusia 

(Soedarsono:2005). Karakter Bangsa 

Indonesia merupakan nilai-nilai 

kehidupan yang berdasarkan 

Pancasila yang memuat elemen 

kepribadian yang diharapkan menjadi 

jati diri bangsa. Akan tetapi, yang 

terjadi belakangan ini justru bertolak 

belakang, sifat ramah tamah, sopan 

santun dan suka menolong yang 

melekat pada karakter Bangsa 

Indonesia telah mengalami 

penurunan. Saat ini, kepedulian 

terhadap masalah moral yang ada di 

Indonesia sangat kurang, salah satu 

contoh nyata dari menurunnya 

karakter bangsa yaitu merebaknya 

korupsi, kolusi dan nepotisme, di 

semua bidang kehidupan yang telah 

membudaya serta banyaknya kasus 

kejahatan, perampokan, yang 

bermotif ekonomi. Selain itu salah 

satu budaya yang secara tidak sadar 

bertahan di Indonesia adalah budaya 

konsumtif. Budaya konsumtif ini 

merupakan salah satu penyebab 

menurunnya moral di Indonesia. Sifat 

konsumtif menimbulkan perasaan 

yang akan terus menurus merasa 

kekurangan, sifat seperti itulah yang 

membawa pada sesuatu tindakan 

yang bertentangan dengan nilai 

karakter Bangsa Indonesia. Memang 

budaya ini tidak dapat dikatakan 

dimiliki oleh setiap warga negara 

Indonesia, namun mayoritas 

masyarakat yang tergolong madani 

dan bermukim di kawasan perkotaan 

berperilaku demikian. Dari segi 

peningkatan pelakunya, golongan 

usia remaja dan dewasa muda (siswa-

siswi SMA / sederajat, mahasiswa-

mahasiswi, dan pria/wanita berusia 

hingga 40 tahun) merupakan 

golongan usia yang paling cepat 

menyerap budaya konsumtif. Pola 

konsumsi seperti ini terjadi pada 

hampir semua lapisan masyarakat, 

meskipun dengan kadar yang 

berbeda-beda. Remaja merupakan 

salah satu contoh yang paling mudah 

terpengaruh dengan pola konsumsi 

yang berlebihan (Loudon & Bitta 

dalam Fajrin : 2014). 

Menyiapkan generasi yang 

cerdas dan memiliki karakter yang 

kuat untuk membangun bangsanya 

kearah yang lebih baik, untuk itu 

pendidikan mempunyai peran penting 

dalam pembentukan karakter, 

pendidikan karakter menjadi 
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sangatlah diperlukan terutama yang 

berkaitan dengan pendidikan 

ekonomi yang bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga pendidik 

profesional serta ilmuwan dibidang 

pendidikan dan ilmu ekonomi. 

Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan tertua dan murni berasal 

dari Indonesia, pesantren merupakan 

salah satu lembaga yang mampu 

memberi pengaruh yang cukup besar 

dalam dunia pendidikan, baik 

jasmani, rohani, maupun intelegensi, 

karena sumber nilai dan norma-norma 

agama merupakan acuan dalam 

berfikir serta bersikap secara ideal 

para santri. Kegiatan pembelajaran 

yang terjadi di pesantren tidaklah 

sekedar pemindahan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan tertentu 

tetapi yang terpenting adalah 

penanaman dan pembentukan nilai-

nilai khususnya pendidikan yang 

berkarakter sesuai jati diri Bangsa 

Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila kepada santri. Karena salah 

satu alat evaluasi dalam pendidikan 

pesantren adalah penekanan dalam 

sikap/perilaku yang bermoral dalam 

segala tingkah lakunya dan tindakan 

santri. Jika kita lihat bersama saat ini 

banyak pemimpin, kaum intelektual, 

serta tokoh-tokoh penting yang ada 

dari dahulu hingga sekarang yang 

dulunya adalah santri di lembaga 

pesantren tertentu di Indonesia, maka 

tidak diragukan lagi output yang 

dihasilkan oleh pesantren. 

PEMBAHASAN 

Pendidikan merupakan proses 

pembelajaran, yaitu suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan karakter yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman interaksi dengan 

lingkungannya. Proses pembelajaran 

dipengaruhi oleh sistem yang 

didalamnya terdapat sejumlah 

komponen. Komponen tersebut 

antara lain kurikulum, tenaga 

pengajar, perumusan tujuan, 

pemilihan dan penyusunan materi, 

penggunaan strategi pembelajaran 

yang efektif, penggunaan media yang 

tepat, dan pelaksanaan evaluasi yang 

benar. Pembelajaran mampu 

mengkondisikan peserta didik 

menginternalisasi nilai-nilai budaya 

menjadi sikap dan perilaku 

keseharian mereka.  

Pendidikan ekonomi adalah 

kombinasi antara komponen-

komponen sebuah proses yang 

mengajarkan tentang perilaku dan 
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tindakan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup peserta didik. 

Pembelajaran ekonomi merupakan 

dasar pembelajaran moral bagi 

peserta didik dalam meletakkan 

dasar-dasar berperilaku ekonomi 

yang benar. Proses pembelajaran 

yang berkualitas haruslah melibatkan 

peserta didik secara aktif, agar nilai-

nilai pancasila melalui revitalisasi 

budaya bangsa Indonesia yang 

didominasi nilai-nilai kebersamaan 

yang kemudian dipadukan dengan 

pelaksanaan sistem ekonomi. Nilai 

kegotongroyongan dan kekeluargaan 

yang menjadi etika masyarakat 

Indonesia yang terhimpun dalam 

berbagai ragam tradisi dan adat 

masyarakat bisa ditransformasikan 

tidak hanya dalam berbudaya namun 

juga dalam berekonomi. 

Menurut (Wahjoedi:2013) 

menyatakan bahwa karakter ekonomi 

Pancasila merupakan pesan 

konstitusi, yang berisi nilai-nilaI 

luhur Pancasila dan menjadi falsafah 

hidup bangsa Indonesia harus dapat 

dikenalkan pada anak didik dan 

mewarnai proses pembelajaran 

pendidikan ekonomi di lembaga 

pendidikan. Yang memiliki nilai-nilai 

luhur yaitu;  kekeluargaan, kerjasama, 

menguatamakan kepentingan 

bersama diatas kepentingan individu, 

berarti juga berpihak kepada rakyat. 

Ekonomi Pancasila dikembangkan 

untuk menciptakan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia, yang 

diwujudkan dalam tatanan 

masyarakat adil dan makmur. 

Pondok Pesantren merupakan 

lembaga yang dapat mewujud proses 

perkembangan sistem pendidikan 

Islam yang cenderung tradisionalis 

yang mampu bertahan dari 

perkembangan sistem pendidikan saat 

ini namun tetap memberikan 

kontribusinya dalam pendidikan yang 

dibutuhkan di masa sekarang dan 

akan datang. Pendidikan Pondok 

Pesantren lebih mengedepankan 

pendidikan agama, karena pendidikan 

agama merupakan bagian pendidikan 

yang sangat penting yang berkenaan 

dengan aspek-aspek sikap dan nilai. 

Agama mengatur hubungan manusia 

dengan Allah, manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam dan 

manusia dengan dirinya sendiri 

sehingga terjalin keselarasan, 

keseimbangan, keserasian dalam 

kehidupan manusia didunia, baik 

sebagai pribadi maupun sebagai 

anggota masyarakat dalam mencapai 
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kebahagiaan lahir batin. Menurut 

(Tafsir:2001) “Manusia harus mampu 

hidup secara seimbang antara segi 

dunia dan akherat, lahiriah dan 

batiniah, individu dan masyarakat.. 

Pondok Pesantren mampu 

memberi pengaruh yang cukup besar  

dalam dunia pendidikan, baik 

jasmani, rohani, maupun intelegensi, 

karena sumber nilai dan norma-norma 

agama merupakan acuan dalam 

berfikir serta bersikap secara ideal 

para santri.  Sehingga pesantren 

sering disebut sebagai alat 

tranformasi kultural. Kegiatan 

pembelajaran yang terjadi di 

pesantren tidaklah sekedar 

pemindahan ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu tetapi yang 

terpenting adalah penanaman dan 

pembentukan nilai-nilai tertentu 

kepada santri.  

Tiga aspek pendidikan yang 

terpenting yaitu psikomotorik, 

afektif, dan kognitif diberikan secara 

stimulan dan seimbang kepada 

peserta didik (Rahim dalam 

Nurjannah:2011). Sebuah lembaga 

pendidikan akan dinilai berhasil oleh 

masyarakat bukan sekedar dilihat dari 

tingginya nilai mata pelajaran siswa, 

namun lebih dilihat pada kemampuan 

Spiritual Quotient dan Emotional 

Quotient, yang berarti kemampuan 

menahan diri, mengendalikan emosi, 

memahami emosi orang lain, 

memiliki ketahanan dalam 

menghadapi berbagai masalah, 

bersikap sabar, memiliki kepercayaan 

diri, dan bersikap mandiri jauh lebih 

penting. Semua ini dapat muncul tak 

lepas dari peran serta para kiai atau 

ustadz, kakak kelas, yang senantiasa 

memberi bimbingan, pengarahan 

sehingga setiap gerak gerik mereka 

selalu terawasi dengan seksama 

(Nurjannah:2010).  

Pesantren adalah sistem 

pendidikan yang melakukan kegiatan 

sepanjang hari. Santri tinggal di 

asrama dalam satu kawasan bersama 

guru, kiai, dan senior mereka. Oleh 

karena itu, hubungan yang terjalin 

antara santri-guru-kiai dalam proses 

pendidikan berjalan intensif, tidak 

sekedar hubungan formal ustadz dan 

santri di dalam kelas. Dengan 

demikian kegiatan pendidikan 

berlangsung sepanjang hari, dari pagi 

hingga malam hari. (Qomar : 2007). 

Sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Pondok Pesantren 

mempunyai peran untuk mencetak 

santri-santri yang mandiri, minimal 
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tidak selalu menggantungkan 

hidupnya pada orang lain. Hal ini 

disebabkan selama di pesantren para 

santri tinggal jauh dari orang tua. Para 

santri dituntut untuk dapat 

menyelesaikan masalahnya secara 

mandiri. Kemandirian dalam belajar 

maupun bekerja didasarkan pada 

disiplin terhadap diri sendiri, santri 

dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan 

inovatif. (Rahim : 2001). 

Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan berbasis masyarakat yang 

memiliki komunitas yng memiliki 

system dan tata nilai tersendiri. 

Dengan membentuk karakter santri 

yang memiliki kemampuan ilmu, 

kemampuan moral, luasnya wawasan, 

serta dapat membaca kondisi dan 

perkembangan masyarakat 

(wulanisngsih:2014). 

Perilaku/karakter merupakan 

tindakan sadar serta bertanggung 

jawab atas sebuah tindakan/keputusan 

dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu 

penanaman pendidikan karakter perlu 

dilakukan sejak dini sebagai langkah 

antisipatif pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan 

berbasis agama yang lebih 

mengedepankan aspek moral serta 

perilaku para peserta didiknya dalam 

hal ini adalah santri.  

Penekanan penanaman 

pendidikan perilaku, moral, yang 

dilakukan pesantren merupakan 

pondasi dasar dalam konsep 

transformasi pengetahuan yang akan 

di dalami oleh santri dinamapun 

mereka berada untuk menuntut ilmu. 

Sehingga pengetahuan yang santri 

dapatkan akan sulit merubah atau 

bahkan tidak akan merubah perilaku 

santri yang telah di bentuk di dalam 

pesantren. Jika kita lihat bersama saat 

ini banyak pemimpin, kaum 

intelektual, serta tokoh-tokoh penting 

yang ada dari dahulu hingga sekarang 

yang dulunya adalah santri di 

lembaga pesantren tertentu di 

Indonesia. Bahkan presiden RI ke-

empat merupakan darah pondok 

pesantren dan banyak mengenyam 

pendidikan pesantren di Indonesia. 

Tidak diragukan lagi konsistensi serta 

system pendidikan pesantren tidak 

kalah bersaingnya dengan pendidikan 

umum yang hanya lebih menekankan 

aspek kognitifnya saja.  

PENUTUP 

Simpulan 

Pendidikan merupakan upaya sadar 

untuk mewujudkan kegiatan transfer 
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ilmu pengetahuan untuk 

mengembangkan potensi diri dalam 

hal ini peserta didik seperti 

keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, keterampilan agar 

mampu untuk hidup berbangsa dan 

bernegara. Pendidikan ekonomi 

merupakan salah satu disiplin ilmu 

sosial yang mempelajari bagaimana 

manusia dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. Pendidikan ekonomi tanpa 

memperhatikan konsep moralitas 

akan menimbulkan sifat keserakahan, 

hal ini merupakan sifat dasar manusia 

yang pada hakikatnya merupakan 

makhluk yang akan terus merasa 

kekurangan dan ketidak puasan. Salah 

satu lembaga pendidikan yang 

memberikan penekananan dalam 

aspek pembentukan perilaku adalah 

pesantren. pesantren merupakan 

lembaga pendidikan tertua serta 

sistem pendidikan yang murni berasal 

dari Indonesia. Penanaman moral 

yang dibentuk didalam pesantren 

mempunyai dasar yaitu agama. 

Agama menjadi lebih berharga karena 

terdapat banyak mengajarkan 

perilaku yang memang seharusnya 

tertanam pada diri manusia. 

Penanaman moral menjadi fondasi 

dalam berbagai ilmu pengetahuan 

yang menjadikan keseimbangan serta 

keselarasan hidup manusia itu sendiri. 

Saran 

Perlu adanya kesadaran yang lebih 

lagi kepada masyarakat untuk 

memperhatikan penanaman moral 

perilaku khususnya remaja saat ini 

yang rentan terjadi perilaku 

dismoralitas. Untuk itu para orang 

tua, seluruh lapisan masyarakat, 

lembaga pendidikan untuk 

memberikan pengarahan mengenai 

pentingnya penanaman moral kepada 

anak/peserta didik. Selain itu di 

anjurkan untuk peneliti lain yang 

berencana melakukan penelitian 

mengenai pendidikan khususnya 

perilaku/moral untuk melanjutkan 

penelitian dengan latar atau 

kombinasi variable lain selain varibel 

dalam penelitian ini. 
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Abstrak 

Masyarakat Indonesia sangat menggemari barang-barang impor dengan kata lain warga Indonesia 

sangat konsumtif dengan barang impor. Nilai impor Indonesia dari negara lain yang berupa produk 

komsumtif semakin bertambah, hal ini akan berdampak pada pekembangan perekonomian 

Indonesia. Pentingnya pendidikan yang diberikan di sekolah sangatlah berdampak bagi 

perkembangan pengetahuan peserta didik. Untuk itu peranan pelajaran ekonomi sangatlah penting 

dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan tentang dampak konsumtif impor berlebih. Siswa 

pada tingkat SMP masih belum terpengaruh oleh sikap konsumtif barang-barang impor dalam hal 

konsumtif mereka. Sehingga siswa SMP masih mudah untuk diberikan wawasan tentang cinta 

produk dalam negeri, yang bertujuan untuk menjadikan sikap dan perilaku siswa dalam 

mengkonsumsi barang agar menggunakan produk dalam negeri yang dituangkan dalam materi 

cinta produk dalam negeri yang mana materi tersebut dimasukkan dalam beberapa materi ekonomi 

yang sesuai dapat diselingi dengan materi cinta produk dalam negeri tersebut. Konsep ini secara 

umum bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk materi ajar pembelajaran Ekonomi yang efektif 

dan inovatif dengan memberikan pengetahuan siswa tentang produk dalam negeri, dan secara 

khusus yaitu terwujudnya produk berupa materi ajar pembelajaran Ekonomi. Bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar cinta produk dalam Negeri merupakan bahan ajar 

yang berisiskan materi tentang rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk dalam Negeri yang 

mana sangat memberikan dampak positif bagi produsen maupun Negara.  

 

Kata Kunci:    Bahan Ajar, Cinta Produk dalam Negeri 

 

 

Masyarakat Indonesia sangat 

menggemari barang-barang impor 

dengan kata lain warga Indonesia 

sangat konsumtif dengan barang impor. 

Berdasarkan laporan BI, 2011, pada 

triwulan I, surplus transaksi berjalan 

Indonesia terus mengalami penyusutan 

seiring dengan laju kenaikan impor 

yang melebihi ekspor, baik di sektor 

migas maupun sentor nonmigas. Untuk 

sektor nonmigas, dalam Triwulan I – 

2011 impor tumbuh 27,2% (y.oy), 

antara lain didorong oleh pertumbuhan 

impor kelompok barang konsumsi yang 

mencapai 40%, khususnya impor 

kelompok komoditas makanan dan 

minuman (primer dan yang diproses) 

untuk rumah tangga yang tumbuh 
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67,3%(y.oy). Dari data terakhir pada 

bulan November 2015, nilai ekspor 

Indonesia pada komoditas nonmigas 

mencapai US$11.111,23 juta, 

sedangkan untuk nilai impormencapai 

US$11.519,47 juta. Pada bulan 

Desember 2015 nilai ekspor mengalami 

peningkatan menjadi US$11.916,07 

juta dan nilai impor juga mengalami 

peningkatan menjadi US$12.007,30 

juta (Data Kemendag, 2016).  

Pemaparan data di atas 

menjelaskan bahwa nilai impor lebih 

besar dibanding nilai ekspor. Produk 

impor di Indonesia didominasi oleh 3 

negara, yaitu China, Jepang, dan 

Thailand. Khusus dengan China, 

perdagangan bilateral Indonesia 

menunjukkan defisit semakin melebar. 

Ekspor Indonesia ke China pada tahun 

2010 sebesar $15,70M sedangkan 

impor Indonesia dari China sebesar 

$20,42M. Data Litbang Kompas, 

menyebutkan bawa neraca 

perdagangan Indonesia-China defisit. 

Pertumbuhan Impor Indonesia 

(54,97%) dua kali lipat banyaknya 

pertumbuhan Ekspor Indonesia 

(25,08%) ke China. 

Paparan data di atas menjelaskan 

bahwa Indonesia masih banyak 

mengkonsumsi barang impor. Baik 

berupa makanan, minuman, pakaian, 

maupun barang-barang elektronik. 

Nilai impor Indonesia dari negara lain 

yang berupa produk komsumtif 

semakin bertambah, hal ini akan 

berdampak pada pekembangan 

perekonomian Indonesia apabila nilai 

impor semakin meningkat 

dibandingkan nilai ekspor. 

Perkembangan ekspor sangatlah 

penting untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi. Nilai ekspor Indonesia yang 

bertambah akan meningkatkan 

pendapatan negara yang mana akan 

berdampak peda ekonomi nasional.  

Peningkatkan pendapatan 

Negara Indonesia, dapat dilakukan 

salah satunya dengan mulai 

diberlakukannya perdagangan bebas 

antar negara-negara ASEAN yang 

dikenal dengan istilah Ekonomi 

ASEAN(MEA) atau ASEAN Economic 

Commuity (AEC). Berlakunya MEA 

negara ASEAN bebas masuk ke 

Indonesia, begitu juga sebaliknya 

ekspor barang dan jasa Indonesia ke 

negara ASEAN tersebut lebih bebas. 

Sehingga Indonesia lebih leluasa dalam 

meningkatkan potensinya untuk dapat 

mengembangkan ekonomi Negara 

dalam MEA.  
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Berlakunya MEA  di Indonesia, 

neraca perdagangan non migas 

Indonesia dengan ASEAN untuk 

periode Januari-Oktober 2015 

mengalami surplus sebesar US$ 1,60 

miliar, yang berarti mengalami 

peningkatan sebesar 257,13% dari nilai 

defisit periode Januari-Oktober 2014 

sebesar US$ 1,02 miliar.(data 

Kemendag, 2015). Dari paparan data 

tersebut menjelaskan bahwa 

perekonomian Indonesia dapat 

meningkat. 

Negara-negara ASEAN bisa 

bersaing antara yang satu dengan yang 

lainnya, mereka harus mempersiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang 

terampil, cerdas, dan kompetitif. Dari 

sisi sektor ketenagakerjaan, para 

pekerja profesional tidak bersiap 

dengan baik, mereka akan kalah 

bersaing dengan tenaga kerja dari 

negara serumpun yang masuk dalam 

MEA. Selain itu para pelaku usaha 

kecil menengah (UKM) dalam 

menghadapi MEA yaitu dengan 

memberikan prosedur Bea Cukai yang 

lebih sederhana. Adanya sistem Self-

Certification, Harmonisasi Standar 

Produk, dan juga mengubah image 

bahwa barang luar negeri lebih bagus 

dari barang lokal.  

Mulai diberlakukannya MEA di 

Indonesia, membuat produsen semakin 

berkarya dalam menciptakan inovasi-

inovasi baru untuk bersaing dengan 

negara ASEAN lainnya. Orang dan 

perusahaan asing yang berasal dari 

ASEAN bebas untuk melakukan 

perdagangan, investasi dan bisnis di 

Indonesia, begitu juga sebaliknya. 

Masyarakat Indonesia harus punya 

banyak kemampuan yang dibutuhkan 

oleh dunia. Untuk itu warga Indonesia 

harus terus belajar dan belajar untuk 

dapat bersaing dengan negara-negara 

ASEAN lainnya.  

Adanya MEA ini maka 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

senang sekali mengkonsumsi barang 

impor, akan dimudahkan dalam 

memperolehnya. Hal ini akan 

berdampak pada perekonomian negara 

terutama bagi pendapatan negara. 

Semakin banyak masyarakat yang 

mengkonsumsi barang impor maka 

secara tidak langsung mereka justru 

mengakibatkan pendapatan negara 

menjadi berkurang dan juga akan 

mengakibatkan produsen dalam negeri 

tidak bisa mengembangkan 

produksinya. Apabila semakin banyak 

masyarakat Indonesia yang 

mengkonsumsi barang impor, 
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pendapatan produsen dalam negeri 

akan menjadi berkurang akibatnya 

terjadi banyak pengurangan pekerja dan 

menjadikan lapangan kerja semakin 

sedikit, pengangguran semakin 

meningkat. Dampak dari konsumsi 

barang impor juga mengakibatkan 

berkurangnya devisa negara. Begitu 

juga dengan nilai rupiah terhadap dolan 

bisa terdepresiasi. Untuk itu kesadaran 

masyarakat untuk mengkonsumsi 

produk lokal sangatlah diharapkan 

demi menjaga kesetabilan pendapatan 

negara. 

Selain berdampak pada negara, 

hal tersebut juga berpengaruh pada 

perekonomian daerah. Apabila 

masyarakat Indonesia sebagian besar 

konsumtif barang impor terus menerus 

mengakibatkan pendapatan daerahpun 

juga akan menurun. Hal tersebut juga 

berdampak pada produsen yang ada di 

daerah. Mereka akan sulit 

mengembangkan produknya apabila 

masyarakat kebanyakan lebih 

cenderung konsumtif barang impor. 

Terutama akan berpengaruh bagi petani 

di daerah-daerah yang menanam beras, 

harga beras petani dalam negeri di beli 

dengan harga murah dengan kualitas 

bagus sedangkan masyarakat lebih 

memilih beras impor dengan kualitas 

yang biasa dengan harga yang mahal. 

Apabila hal tersebut tidak segera 

ditangani oleh pemerintah daerah maka 

lahan pertanian di daerah-daerah akan 

semakin berkurang, karena para petani 

akan lebih cenderung menjual lahan 

pertaniannya kepada pengusaha 

properti yang digunakan sebagai lahan 

pembangunan perumahan. Dengan 

menjual lahan tersebut petani merasa 

dirinya lebih untung dibanding bila dia 

harus menanan padi yang  hanya dibeli 

dengan harga rendah.  

Rendahnya pendapatan para 

petani juga akan berdampak pada 

perekonomian keluarganya. Mereka 

akan kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Apalagi pada 

era sekarang yang serba modern dan 

mulai masuknya budaya asing ke 

Indonesia membuat anak remaja 

mengikuti perkembangan budaya asing 

yang menjadikan mereka gemar dalam 

mengkonsumsi barang impor, selain itu 

juga mengikuti trend fasion budaya 

asing. Dengan adanya pengaruh budaya 

barat kepada para remaja tersebut 

mereka akan lebih cenderung 

konsumtif impor daripada 

menggunakan produk dalam negeri. 

Seolah mereka memandang sebelah 

mata produk-produk dalam negeri, 
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sebab mereka menilai bahwa barang 

impor lebih menarik dan berkualitas 

bagus daripada barang-barang dalam 

negeri. Agar hal tersebut tidak 

berpengaruh besar dan dapat 

diminimalisir maka peran keluarga 

sangatlah penting. Selain itu pihak 

pendidikan juga harus ikut serta dalam 

memberikan pengarahan dan 

pengetahuan kepada anak didiknya 

tentang pentingnya cinta produk dalam 

negeri.  

Pendidikan merupakan 

pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau 

penelitian. Pendidikan umumnya dibagi 

menjadi tahap seperti prasekolah, 

sekolah dasar, sekolah menengah dan 

kemudian perguruan tinggi, universitas 

atau magang. Pendidikan menurut 

UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 

bahwa Pendidikan merupakan suatu 

usaha yang dilakukan secara sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mampu 

mengembangkan potensi yang ada 

didalam dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

kepribadian yang baik,  pengendalian 

diri, berakhlak mulia, kecerdasan,dan 

keterampilan yang diperlukan oleh 

dirinya dan masyarakat. Sedangkan 

fungsi pendidikan bagi para peserta 

didik, menurut David Popenoe, ada 

empat macam yaitu: (a) Transmisi 

(pemindahan) kebudayaan, (b) Memilih 

dan mengajarkan peranan sosial, (c) 

Menjamin integrasi sosial, (d) Sekolah 

mengajarkan corak kepribadian, dan (e) 

Sumber inovasi sosial. 

Pendidikan yang diberikan di 

sekolah sangatlah berdampak bagi 

perkembangan pengetahuan peserta 

didik. Untuk itu peranan pelajaran 

ekonomi sangatlah penting dalam 

memberikan pengetahuan dan 

pendidikan tentang dampak konsumtif 

impor berlebih. Dengan mempelajari 

materi ekonomi, siswa akan dapat 

mengetahui bagaimana dampak yang 

diakibatkan dengan adanya sikap 

konsumtif impor yang sangat tinggi. 

Untuk mengurangi kebiasaan 

masyarakat yang sangat konsumtif 

dengan barang impor, maka sejak dini 

peserta didik harus mulai mengenal 

produk dalam negeri yang tidak kalah 

dengan produk impor.  

Dalam pendidikan terdapat 

belajar dan pembelajaran. Belajar dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Popenoe&action=edit&redlink=1
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pembelajaran merupakan interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan 

lingkungannya. Di dalam belajar dan 

pembelajaran terdapat beberapa 

komponen di dalamnya seperti media 

pembelajaran, buku pembelajaran, 

model pembelajaran dan materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran 

merupakan hal penting dalam 

terjadinya proses belajar. Materi 

pembelajaran mengantarkan siswa dan 

guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Materi pembelajaran 

yang baik yaitu materi yang mudah 

dipahami siswa dalam mempelajarinya. 

Materi pembelajaran inilah yang harus 

dikembangkan agar semakin padat dan 

menarik untuk di pelajari siswa.  

Siswa SMP masih mudah untuk 

diberikan wawasan tentang cinta 

produk dalam negeri, yang bertujuan 

untuk menjadikan sikap dan perilaku 

siswa dalam mengkonsumsi barang 

agar menggunakan produk dalam 

negeri. Menurut Jean Piaget, “Psikologi 

anak umur 7-12 tahun sangat mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan.” Ciri 

pokok perkembangannya anak mulai 

berfikir secara logis tentang kejadian-

kejadian konkret. Oleh karena itu, 

siswa SMP lebih cocok diberikan 

materi cinta produk dalam negeri yang 

disajikan dalam bahan ajar ekonomi. 

 

KAJIAN LITERATUR 

BAHAN AJAR 

Menurut National Centre for 

Competency Based Training (2007), 

“bahan ajar  adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.” Bahan yang 

dimaksudkan dapat berupa bahan 

tertulis maupun tidak tertulis. Bahan 

ajar adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, sehingga tercipta 

suatu lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa belajar. Menurut 

Panen (2001) (dalam Andi,2011:16) 

“bahan ajar merupakan bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun 

secara sistematis, yang digunakan guru 

dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran” 

Menurut Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas (2008:6),  

“bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.” Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis. Jadi bahan ajar 

http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-bahan-ajar-menurut-ahli.html
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merupakan komponen pembelajaran 

yang digunakan oleh guru sebagai 

bahan belajar bagi siswa dan membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

 

CINTA PRODUK DALAM 

NEGERI 

Menurut Fhmi Idris, definisi 

produk dalam negeri adalah semua 

produk yang dibuat di Indonesia dan 

menggunakan bahan baku lokal 

minimal 50%. 

Menurut Sudaryatmo memang 

belum ada pengertian yang jelas dari 

kata produk lokal. Namun setidaknya 

empat acuan bisa ini digunakan untuk 

mengkategorikan sebuah produk 

merupakan produk lokal atau bukan. 

Keempat acuan itu adalah jika suatu 

produk terbuat dari bahan yang berasal 

dari dalam negeri, tenaga kerjanya 

berasal dari dalam negeri, produk 

tersebut menggunakan merk lokal dan 

terakhir adalah kepemilikan 

perusahaan. Kata Sudaryatmo, bisa 

disimpulkan suatu produk dapat 

dikatakan produk lokal jika memenuhi 

salah satu atau bahkan keempat acuan 

tersebut sekaligus. 

Cinta produk dalam Negeri 

merupakan rasa cinta dan bangga 

terhadap produk-produk dalam Negeri 

yang mana sangat memberikan dampak 

positif bagi produsen maupun Negara. 

Rasa cinta dan bangga terhadap produk 

dalam Negeri yang dibangunsejak dini 

dapat menumbuhkan kebiasaan 

seseorang untuk selalu menggunakan 

produk dalam negeri sebagai salah satu 

prioritas utama dalam berkonsumsi. 

 

Contoh-Contoh Produk dalam 

Negeri 

Indonesia sudah mempunyai 

produk unggulan yang mendunia, hal 

ini membuktikan bahwa Indonesia 

dengan produknya bisa bersaing 

dengan produk-produk luar Negeri. 

Adapun beberapa contoh produk 

Indonesia yang  

 

1. Sido Muncul 

Di tengah persaingan sektor 

Industri jamu yang semakin ketat, Sido 

Muncul telah berhasil memiliki market 

share terluas dan reputasi yang baik 

sebagai industri jamu terbesar di 

Indonesia. Keberhasilan yang telah 

dicapai saat ini tentunya tidak terlepas 

dari peran dan pelaku pendiri industri 

ini. 

Perusahaan yang kini sudah 

berhasil masuk Bursa Efek Indonesia 
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sejak Desember 2013 itu dilalui melalui 

perjalanan yang cukup panjang. 

Berawal dari keinginan pasangan suami 

istri Siem Thiam Hie yang lahir pada 

tanggal 28 Januari 1897 dan wafat 12 

April 1976 bersama istrinya Ibu 

Rakhmat Sulistio yang terlahir pada 

tanggal 13 Agustus 1897 dengan nama 

Go Djing Nio dan wafat 14 Februari 

1983, memulai usaha pertamanya 

dengan membuka usaha Melkrey, yaitu 

usaha pemerahan susu yang besar di 

Ambarawa. 

Pada tahun 1928, terjadi perang 

Malese yang melanda dunia. Akibat 

perang ini, usaha Melkrey yang mereka 

rintis terpaksa gulung tikar dan 

mengharuskan mereka pindah ke Solo, 

pada 1930. Tanpa menyerah, pasangan 

ini kemudian memulai usaha toko roti 

dengan nama Roti Muncul. Lima tahun 

kemudian, berbekal kemahiran Ibu 

Rakhmat Sulistio (Go Djing Nio) dalam 

mengolah jamu dan rempah-rempah, 

pasangan ini memutuskan untuk 

membuka usaha jamu di Yogyakarta. 

Tahun 1941, mereka 

memformulasikan Jamu Tolak Angin 

yang saat itu menggunakan nama Jamu 

Tujuh Angin. Ketika perang kolonial 

Belanda yang kedua pada tahun 1949, 

mereka mengungsi ke Semarang dan 

mendirikan usaha jamu dengan nama 

Sido Muncul, yang artinya "impian 

yang terwujud". Di Jalan Mlaten 

Trenggulun No. 104 itulah, usaha jamu 

rumahan dimulai dengan di bantu oleh 

tiga orang karyawan. 

Pada tahun 1951, keluarga Ny. 

Rahkmat Sulistioningsih (Go Djing 

Nio) pindah ke Semarang, dan di sana 

mereka mendirikan pabrik jamu secara 

sederhana namun produknya diterima 

masyarakat secara luas. Karena 

semakin bersarnya usaha keluarga ini, 

maka modernisasi pabrik juga 

merupakan suatu hal yang mendesak. 

Pada 1984, PT. Sido Muncul 

memulai modernisasi pabriknya, 

dengan merelokasi pabrik 

sederhananya ke pabrik yang 

representatrif dengan mesin-mesin 

modern. 

Pada 11 November2000, PT 

Sido Muncul kembali meresmikan 

pabrik baru di Ungaran yang lebih luas 

dan modern. Peresmian dilakukan oleh 

Menteri Kesehatan waktu itu, dan pada 

saat itu pula PT Sido Muncul 

memperoleh 2 penghargaan sekaligus, 

yakni Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB) dan 

Cara Pembuatan Obat yang Baik 

(CPOB) setara dengan farmasi, dan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siem_Thiam_Hie&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Go_Djing_Nio&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/11_November
https://id.wikipedia.org/wiki/Ungaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Kesehatan
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sertifikat inilah yang menjadikan PT. 

SidoMuncul sebagai salah satu pabrik 

jamu berstandar farmasi. Lokasi pabrik 

sendiri terdiri dari bangunan pabrik 

seluas 7 hektare, lahan Agrowisata ,1,5 

hektare, dan sisanya menjadi kawasan 

pendukung lingkungan pabrik. 

Pada tanggal 10 Februari 2010 

telah dilakukan peletakan batu pertama 

pembangunan pabrik bahan baku herbal 

seluas 3.000 m2. 

2. J.CO Donuts and Coffe 

Brand yang  sudah sering 

menjadi tempat nongkrong di mall ini 

berdiri pada tahun 2005 dengan pemilik 

bernama Johhny Andrean. Outlet 

pertama J.CO buka di supermall 

Karawaci. J.CO sendiri mengandalkan 

racikan donat dan kopi berkualitas 

internasional. J.CO juga bahkan telah 

memiliki cabang di berbagai negara 

seperti Malaysia, Singapura, 

Philadelpia dan Cina. 

3. Maspion 

"Cintailah Produk-Produk 

Indonesia". Pastinya anda semua sudah 

pernah mendengar kata-kata tersebut. 

Yup kalimat yang Keluar pada iklan 

maspion ini memang bertujuan 

mengajak agar kita lebih mencintai 

produk-produk Indonesia. Maspion 

adalah satunya. Maspion memang 

merupakan perusahaan lokal yang 

terkenal dengan produk-produk 

elektroniknya mulai dari setrika, 

blender, kipas angin dan juga AC. 

Perusahaan ini berpusat di Surabaya 

dan sudah memulai bisnisnya dari 

tahun 1960an dengan fokus untuk 

menghasilkan alat-alat rumah tangga. 

4. Polytron 

Merek ini juga merupakan salah 

satu merek elektronik Indoesia yang 

sudah cukup populer. Mulai dari TV, 

radio , tape dan alat elektronik lainya. 

Pasti masih banyak dari kalian yang 

tidak mengira kalau polytron ini adalah 

merek dari negeri kita sendiri. 

Perusahaan polytron ini memiliki 

pabrik di daerah Kudus dan Semarang. 

Barang-barang yang dihasilkan oleh 

Polytron sendiri dapat dijamin 

kualitasnya, karena sejak tahun 1970 an 

perusahaan ini telah membuat televisi 

dengan kualitas yang tidak kalah 

dengan buatan Korea dan Jepang. 

5. CFC 

Dari namanya saja pasti orang 

akan mengira kalau brand yang satu ini 

merupakan brand dari luar negeri. 

Ternyata perusahaan ini merupakan 

perusahaan Indonesia. Kebanggaan 

yang dimiliki CFC terletak pada ciri 

khasnya yang sebanding dengan ayam 
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goreng luar negeri. Hingga tahun 2012 

CFC telah memiliki 120 gerai yang 

tersebar di banyak kota di Indonesia. 

6. Casablanca 

Ternyata merek parfum yang 

satu ini merupakan merek asli 

Indonesia. Pasti banyak yang 

mengyangka kalau merek yang satu ini 

merupakan merek dari luar negeri. Hal 

ini karena Dallam iklan-iklan 

Casablanca banyak menampilak 

model-model bule. Dan parfum ini 

merupakan produksi muara kapuk, 

Jakarta. 

Keuntungan Menggunakan Produk 

dalam Negeri 

Keuntungan yang dapat 

diperoleh dalam menggunakan produk 

dalam Negeri antara lain: 

1) Meningkatkan Pendapatan Negara 

(Devisa) 

2) Memperluas Lapangan Pekerjaan 

3) Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat 

4) Meningkatkan Kualitas Produk 

 

PELAJARAN EKONOMI 

 

Istilah Ekonomi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu Oiskonomia yang 

terdiri dari suku kata yaitu oikos dan 

nomos. Oikos berarti rumah tangga, 

sedangkan nomos berarti aturan. 

Sehingga oikonomia mengandung arti 

aturan rumah tangga. Oikonomia 

mempunyai arti aturan yang berlaku 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dalam suatu rumah tangga (sukwiaty, 

7007: 101). Seiring dengan 

perkembangan zaman dan ilmu 

pengetahuan muncullah ilmu yang  

disebut ilmu ekonomi. 

Menurut Paul A. Samuelson 

(Sukwiaty, 2007: 101) mengemukakan 

bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu 

study tentang perilaku orang dan 

masyarakat dalam memilih cara 

menggunakan sumber daya yang 

langka dan memiliki beberapa alternatif 

penggunaan, dalam rangka 

memproduksi berbagai komunitas dan 

penyalurannya, baik saat ini maupun di 

masa depan kepada berbagai individu 

dan kelompok dalam suatu masyarakat. 

 

Karakteristik Bidang Studi Ekonomi 

Sebagaimana dijelaskan dalam 

pedoman khusus pengembangan 

silabus dan penilaian mata pelajaran 

ekonomi ( Depdiknas,2003) adalah 

sebagai berikut : 

Mata pelajaran ekonomi 

berangkat dari fakta atau gejala 

ekonomi yang nyata. Kenyataan 
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menunjukan bahwa kebutuhan manusia 

relatif tidak terbatas, sedangkan 

sumber-sumber ekonomi sebagai alat 

untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya 

relatif terbatas/langka. Relatif tidak 

terbatas kebutuhan manusia dan 

kelangkaan sumber ekonomi tersebut 

dapat dijumpai dimana-mana. Ilmu 

ekonomi mampu menjelaskan gejala-

gejala tersebut,sebab ilmu ekonomi 

dibangun dari dunia nyata. 

1) Mata pelajaran ekonomi 

mengembangkan teori-teori untuk 

menjelaskan fakta secara rasional.  

2) Umumnya analisis yang digunakan 

dalam ilmu ekonomi adalah metode 

pemecahan masalah. 

3) Metode pemecahan masalah cocok 

untuk digunakan dalam analisi 

ekonomi sebab objek dalam ilmu 

ekonomi adalah permasalahan dasar 

ekonomi 

4) Inti dari ilmu ekonomi adalah 

memilih alternatif yang terbaik. 

Apabila sumber ekonomi 

keberadaanya melimpah,maka ilmu 

ekonomi tidak diperlukan bagi 

kehidupan manusia. Demikian juga 

kalau penggunaan sumber ekonomi 

sudah tertentu (tidak digunakan 

ecara alternatif), ilmu ekonomi juga 

tidak diperlukan lagi. 

5) Lahirnya ilmu ekonomi karena 

adanya kelangkaan sumber 

pemuasan kebutuhan manusia 

 

KESIMPULAN 

Bahan ajar adalah seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 

tercipta suatu lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan siswa belajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

bahan ajar merupakan hal yang penting 

sebab dengan adanya bahan ajar maka 

materi yang akan disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Begitu pula pada 

pelajaran ekonomi yang merupakan 

suatu study tentang perilaku orang dan 

masyarakat dalam memilih cara 

menggunakan sumber daya yang 

langka dan memiliki beberapa alternatif 

penggunaan, dalam rangka 

memproduksi berbagai komunitas dan 

penyalurannya, baik saat ini maupun di 

masa depan kepada berbagai individu 

dan kelompok dalam suatu masyarakat. 

Sehingga agar siswa tidak salah 

menggunakan sumber daya yang ada 

maka diberikan maka diberikan materi 

cinta produk dalam negeri yaitu materi 

yang  menjelaskan tentang semua 

produk yang dibuat di Indonesia dan 
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menggunakan bahan baku lokal 

minimal 50%. Dengan adanya materi 

cinta produk dalam negeri ini dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan 

siswa tentang  produk-produk dalam 

negeri dan manfaat dalam 

menggunakan produk dalam negeri 

yaitu Meningkatkan Pendapatan 

Negara (Devisa), Memperluas 

Lapangan Pekerjaan, Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat dan 

Meningkatkan Kualitas Produk 
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 Abstrak 

  
Sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran ekonomi tidak menarik, banyak 

menghafal dan sulit dipahami. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan kelas yang belum 

optimal oleh guru. Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang dikelola secara efektif dan 

terpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang efektif dapat tercipta bila peserta didik memiliki 

kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya sekaligus mengkomunikasikan dan 

mendiskusikannya dengan sesama maupun dengan gurunya. Model pembelajaran lesehan menjadi 

alternatif yang bisa dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran ekonomi di kelas menjadi lebih 

menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Makna lesehan menjadi dasar dalam pengelolaan 

pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi didesain sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna bagi siswa, pembelajaran berlangsung secara 

kooperatif dan kolaboratif, dapat menginternalisasi nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi dalam 

partisipasi belajar. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran ekonomi, Lesehan 

 
Pemberian materi ekonomi 

yang berupa hafalan teori dapat 

mematikan daya pikir dan kreatifitas 

siswa, selain itu hafalan teori hanya 

bersifat ingatan jangka pendek. 

Pembelajaran ekonomi sangat relevan 

dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik yang selalu melakukan aktivitas 

ekonomi. Peserta didik akan 

mengalami kesulitan ketika mereka 

harus memecahkan permasalahan 

ekonomi dalam jangka panjang.  

Penelitian di Fransisco 

mengidentifikasi persepsi peserta 

didik terhadap mata pelajaran 

ekonomi diantaranya adalah bahwa 

pembelajaran ekonomi terlalu 

membosankan, sangat abstrak, dan 

tinggi penekanan pada hafalan (Ellis, 

Sundmacher & Varua, 2011). 

Sementara di Indonesia dalam 

studinya, Nuraini (2014)  70,20%  

peserta didik mengalami kesulitan 

dalam belajar ekonomi; 64,88% 

peserta didik tidak menyukai metode 

yang digunakan oleh guru; 60% 

peserta didik merasa tidak 

memperoleh kesempatan dari guru 

mailto:sunarsihambar@yahoo.co.id
mailto:mitrojoyo@gmail.com
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untuk menjelaskan pengalaman-

pengalaman yang pernah mereka 

alami terkait materi ekonomi dan 

100% peserta didik setuju 

menginginkan atau mengharapkan 

pembelajaran ekonomi bisa 

berlangsung lebih baik lagi. 

Pembelajaran ekonomi 

hendaknya mampu memberikan 

pengetahuan, pemahaman, 

pengalaman, dan dapat memecahkan 

permasalahan ekonomi yang dihadapi 

untuk memenuhi kebutuhan individual 

maupun kelompoknya sesuai dengan 

kapasitasnya sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan bagi 

orang lain dan masyarakat dalam arti 

yang luas. Dengan pembelajaran 

ekonomi diharapkan peserta didik 

dapat melakukan kegiatan ekonomi 

yang rasional dalam pemenuhan 

kebutuhan yang bervariasi, serta harus 

menghormati dan menghargai setiap 

keputusan dan pilihan yang dilakukan 

orang lain. 

 Tugas terbesar seorang guru 

adalah melakukan pengelolaan kelas 

dengan mengembangkan komunitas 

belajar yang demokratis dimana 

semua siswa saling menghargai, saling 

menghormati satu sama lain dan 

termotivasi untuk bekerja bersama 

(Arends, 2008). Pembelajaran 

ekonomi yang efektif tercipta jika 

dikelola secara baik dan terpusat pada 

peserta didik. Artinya peserta didik 

memiliki kesempatan untuk menggali 

informasi dan pengetahuan, 

melibatkan pengalamannya, dan 

mampu mengungkapkan gagasan. 

Peserta didik terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran bukan hanya 

sebagai penerima informasi. Guru 

harus bisa menciptakan suasana kelas 

yang kondusif agar peserta didik 

merasa nyaman dan haus akan 

pengetahuan. Kelas merupakan 

laboratorium bagi peserta didik untuk 

penyelidikan dan pengatasan masalah 

kehidupan sehari-hari dalam dunia 

nyata (John Dewey, 1916). 

Konsep lesehan menciptakan 

suasana pembelajaran yang bermakna 

karena adanya interaksi dalam proses 

pembelajaran sehingga suasana 

pembelajaran tidak kaku, menjadi 

lebih santai dan nyaman tetapi tetap 

taat pada aturan (Farliana, 2014). 

Lesehan menjadi dasar dalam 

pengelolaan pembelajaran ekonomi. 

Pembelajaran ekonomi didesain 

sedemikian rupa sesuai dengan konsep 
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makan lesehan. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang menyiapkan menu 

berupa materi  pelajaran serta alat 

pembelajaran yang memudahkan 

siswa dalam memahami materi.  Siswa 

berhak memilih alat dan daftar menu 

yang tersedia sesuai dengan selera. 

Setiap siswa mempunyai pendapat 

masing-masing atas menu yang 

mereka pilih. Siswa yang lain 

diperbolehkan memberikan 

pendapatnya sehingga kesepahaman 

akan terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

Prinsip kekeluargaan, 

kebersamaan, kesetaraan, 

kesepahaman dan keadilan terjadi 

dalam proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran yang berlangsung bukan 

lagi bersifat kompetitif melainkan 

kooperatif dan kolaboratif. Studi ini 

memberikan gambaran iklim 

demokrasi dalam partisipasi belajar 

terjadi dalam kelas. Setiap siswa bebas 

mengemukakan pendapatnya tentang 

materi yang disampaikan atau 

didiskusikan. Siswa juga bisa 

mengaitkan materi dengan kondisi 

realitas yang mereka alami, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Secara spesifik studi ini 

mengetahui bagaimana konsep 

pembelajaran lesehan dapat 

menginternalisasi nilai-nilai 

kekeluargaan dan demokrasi dalam 

partisipasi belajar. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Landasan Teori Pembelajaran 

Ekonomi dengan Model Lesehan 

Menurut Adam Smith, secara 

sistematis ilmu ekonomi mempelajari 

tingkah laku manusia dalam usahanya 

untuk mengalokasikan sumber-

sumber daya yang terbatas guna 

mencapai tujuan tertentu. Ini yang 

banyak dikenal sebagai teori ekonomi 

klasik. Sedangkan Paul A. Samuelson, 

seorang ahli ekonomi mengemukakan 

definisi ilmu ekonomi secara rinci, 

yaitu: “Ilmu Ekonomi adalah suatu 

studi mengenai bagaimana orang-

orang dan masyarakat membuat 

pilihan, dengan cara atau tanpa 

penggunaan uang, dengan 

menggunakan sumber daya yang 

terbatas tetapi dapat digunakan dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa dan 

mendistribusikannya untuk keperluan 

konsumsi sekarang dan di masa 

mendatang, kepada berbagai orang 
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dan golongan masyarakat. Ilmu 

Ekonomi menganalisis biaya dan 

keuntungan dan memperbaiki corak 

penggunaan sumber-sumber daya”. 

Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi 

merupakan ilmu tentang perilaku dan 

tindakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang bervariasi, 

dan berkembang sesuai dengan 

sumber daya yang ada melalui pilihan-

pilihan kegiatan produksi, konsumsi, 

dan/atau distribusi dengan 

mempertimbangkan rasionalitas dan 

lingkungan. 

Mata pelajaran  ekonomi 

merupakan mata pelajaran yang 

memberikan banyak manfaat. Selain 

bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang kegiatan 

ekonomi baik secara individu maupun 

secara keseluruhan yang bersifat 

kognitif, mata pelajaran ekonomi juga 

mengharapkan bagaimana peserta 

didik mampu bersikap dan bertindak 

rasional dalam mengambil suatu 

keputusan ekonomi serta 

memperhatikan lingkungan sekitarnya 

(Budiwati, 2009). Pendidikan 

ekonomi memiliki obyek yang secara 

kognitif membekali siswa dengan 

pengetahuan dan teori ekonomi yang 

layak, kemampuan berfikir dan 

menganalisis serta memecahkan 

permasalahan ekonomi dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Secara 

afektif, pendidikan ekonomi 

membekali siswa untuk bersikap 

rasional dalam melakukan pilihan-

pilihan ekonomis, bertanggung jawab 

atas tindakan ekonomi yang mereka 

lakukan serta kepedulian terhadap 

sekitar dalam melakukan kegiatan 

ekonomi. Aspek ketrampilan dalam 

pendidikan ekonomi adalah 

membekali siswa untuk menjadi 

pelaku ekonomi dalam melakukan 

kegiatan produksi, distribusi, 

konsumsi, menabung, investasi, 

maupun pinjam meminjam.  

Pembelajaran ekonomi yang 

ideal adalah pembelajaran yang 

dikelola secara efektif dan terpusat 

pada peserta didik. Pembelajaran yang 

efektif dapat tercipta bila peserta didik 

memiliki kesempatan untuk 

membangun sendiri pengetahuan yang 

dimiliki, mengungkapkan gagasannya 

sekaligus mengkomunikasikan dan 

mendiskusikannya dengan sesama 

maupun dengan gurunya. Jean Piaget 

(dalam Yamin, 2012: 15) 
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mengemukakan bahwa pengetahuan 

tidak diperoleh secara pasif oleh 

seseorang, melainkan melalui 

tindakan (action). Pengetahuan 

peserta didik akan semakin 

berkembang apabila mereka aktif 

dalam mencari informasi dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

Pembelajaran akan lebih bermakna 

apabila peserta didik dapat merangkai 

sendiri pengetahuan melalui teori dan 

pengalaman, mengkaitkan konsep-

konsep yang relevan dengan 

kehidupan mereka. Hal ini sesuai 

dengan teori pembelajaran 

konstruktivistik.  

Pembelajaran konstruktivistik 

adalah membangun pengetahuan 

melalui pengalaman, interaksi sosial, 

dan dunia nyata. Menurut Piaget 

(dalam Yamin, 2012: 10) pengetahuan 

itu bukan satuan obyektif yang ada di 

lingkungannya, melainkan merupakan 

interaksi antara individu dengan 

lingkungannya, dan ia mempunyai 

komponen subyektif maupun obyektif. 

Pengetahuan akan tumbuh melalui 

proses adaptasi pengalaman kognitif 

dan sosial. Dalam pembelajaran 

konstruktivistik, proses pembelajaran 

terpusat pada siswa (student oriented), 

guru sebagai mediator, fasilitator, dan 

sumber belajar. Guru mengemban 

tugas untuk membangun dan 

membimbing peserta didik dalam 

belajar serta mengembangkan dirinya 

sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki.  

Perkembangan pengetahuan 

peserta didik tergantung pada seberapa 

jauh mereka aktif memanipulasi dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dengan demikian bahwa proses 

pembelajaran menciptakan 

pengetahuan dan pengalaman peserta 

didik lebih bermakna dan akan 

bertahan lama dalam pikiran peserta 

didik, kemudian dapat 

diimplementasikan. Peserta didik 

dapat mengkonstruk sendiri 

pengetahuannya melalui asimilasi dan 

akomodasi. Konstruktivisme 

menekankan pada belajar autentik 

bukan artifisial,  belajar autentik 

adalah proses interaksi seseorang 

dengan objek yang dipelajari secara 

nyata (Suprijono, 2012: 39). Belajar 

bukan sekedar mempelajari teks, tetapi 

yang terpenting adalah bagaimana 

menghubungkan teks tersebut dengan 

kondisi nyata atau kontekstual. 

Konstruktivisme juga memberikan 
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kerangka pemikiran belajar sebagai 

proses sosial atau belajar kolaboratif 

dan kooperatif. Secara sosiologis, 

pembelajaran konstruktivisme 

menekankan pentingnya lingkungan 

sosial dalam belajar dengan 

menyatakan bahwa integrasi 

kemampuan dalam belajar kolaboratif 

dan kooperatif akan dapat 

meningkatkan pengubahan secara 

konseptual. Keterlibatan dengan orang 

lain membuka kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki pemahaman mereka saat 

mereka bertemu dengan pemikiran 

orang lain dan saat mereka 

berpartisipasi dalam pencarian 

pemahaman bersama. 

Peran penting guru dalam 

pembelajaran konstruktivisme adalah 

Scaffolding dan Coaching. Scaffolding 

adalah memberikan dukungan dan 

bantuan kepada peserta didik yang 

sedang pada awal belajar kemudian 

sedikit demi sedikit mengurangi 

dukungan atau bantuan tersebut 

setelah peserta didik mampu 

memecahkan problem dari tugas yang 

dihadapi. Dukungan dapat berupa 

isyarat-isyarat, peringatan, maupun 

memberikan contoh. Coaching adalah 

proses memotivasi peserta didik, 

menganalisis performanya, dan 

memberikan umpan balik tentang 

kinerja mereka. Guru memotivasi 

peserta didik selama mereka 

menyelesaikan soal-soal secara 

mandiri atau di dalam kelompok.  

Pembelajaran ekonomi dengan 

model lesehan diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam 

memberikan pengetahuan, 

pemahaman, pengalaman, dan dapat 

memecahkan permasalahan ekonomi 

yang dihadapi untuk memenuhi 

kebutuhan individual maupun 

kelompoknya sesuai dengan 

kapasitasnya sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan bagi 

orang lain dan masyarakat dalam arti 

yang luas. Pengalaman belajar peserta 

didik pada pembelajaran ekonomi 

dapat diperoleh melalui interaksi 

dengan guru, rekan maupun sumber 

belajar yang lain. Model pembelajaran 

ekonomi lesehan sesuai dengan teori 

model pengajaran sosial. Menurut 

Joyce & Weil (2011: 295) teori model 

pengajaran sosial percaya bahwa 

peran utama pendidikan adalah untuk 

mempersiapkan warga negara yang 

akan mengembangkan tingkah laku 
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demokratis yang terpadu, baik dalam 

tataran pribadi maupun sosial serta 

meningkatkan taraf hidup berbasis 

demokrasi sosial yang produktif.  

Model pengajaran sosial 

menekankan pada usaha 

mengembangkan kemampuan siswa 

agar memiliki kecakapan untuk 

berhubungan dengan orang lain sebagi 

usaha membangun sikap siswa yang 

demokratis dengan menghargai setiap 

perbedaan dalam realitas sosial.  

Dengan menerapkan model sosial, 

pembelajaran diarahkan pada upaya 

melibatkan peserta didik dalam 

menghayati, mengkaji, menerapkan 

dan menerima fungsi dan peran sosial. 

Model pembelajaran sosial dirancang 

untuk memanfaatkan fenomena kerja 

sama, membimbing para siswa untuk 

mendefinisikan masalah, 

mengeksplorasi berbagai cakrawala 

mengenai masalah, mengumpulan 

data yang relevan, dan 

mengembangkan serta mengetes 

hipotesis. Dengan melakukan usaha 

bersama dalam hal ini pembelajaran 

ekonomi dengan model lesehan, maka 

akan meningkatkan kualitas 

kehidupan, mendatangkan 

kebahagiaan dan semangat serta 

mencegah terjadinya konflik sosial. 

Pembelajaran dengan model lesahan 

menjadikan suasana pembelajaran 

ekonomi menjadi lebih demokratis. 

Prinsip kekeluargaan, kebersamaan, 

kesetaraan, kesepahaman dan keadilan 

terjadi dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran yang 

berlangsung bukan lagi bersifat 

kompetitif melainkan kooperatif dan 

kolaboratif.  

Model pembelajaran ekonomi 

lesehan dikembangkan berdasarkan 

metode pembelajaran kooperatif. 

Menurut Nur dan Wikandari (2000: 

27) salah satu alternatif metode 

pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa selama proses 

pembelajaran adalah metode 

pembelajaran kooperatif. Metode 

pembelajaran kooperatif memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk 

bekerja sama antar peserta didik yang 

mempunyai kemampuan heterogen. 

Lebih lanjut Lie (2002: 12) yang 

menyatakan bahwa sistem 

pembelajaran gotong royong atau 

cooperative learning memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerja sama dengan sesama 

dalam tugas-tugas terstruktur, 
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sehingga dengan sistem ini peserta 

didik lebih berperan aktif dalam proses 

pembelajaran sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator. Model 

pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, 

toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan ketrampilan sosial. 

Untuk mencapai hasil belajar itu, 

model pembelajaran kooperatif 

menuntut kerja sama dan 

interdependensi peserta didik dalam 

struktur tugas, struktur tujuan, dan 

struktur rewardnya. 

Beberapa penelitian dilakukan 

dalam upaya mengembangkan model 

pembelajaran untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan 

membantu peserta didik memahami 

konsep-konsep ekonomi, sehingga 

pembelajaran ekonomi berlangsung 

menarik, menyenangkan, dan 

melibatkan siswa aktif di dalamnya. 

Hasil penelitian menunjukkan 97,04% 

peserta didik memberikan tanggapan 

positif terhadap penggunaan model 

pembelajaran Economic Cooperatif 

Learning yang dilakukan oleh 

Shalikah (2013). Sementara M. 

Ahmad (2014) dengan menggunakan 

model Democratic Cooperatif 

Learning pada pembelajaran ekonomi 

berkarakter ekonomi pancasila 

menunjukkan adanya tren peningkatan 

hasil belajar siswa hingga mencapai 

kriteria ketuntasan 80%. Penelitian 

lain oleh Sulolipu (2015) yang 

menjelaskan pembelajaran ekonomi 

kontekstual bernuansa kekeluargaan 

mendapat tanggapan positif sebanyak 

93,5%. Dari beberapa penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa peserta 

didik cenderung menginginkan model 

pembelajaran yang bervariasi, 

menyenangkan, bisa mendorong rasa 

ingin tahu peserta didik, menghormati 

perbedaan dan membantunya 

mengembangkan diri.  

 

Konsep Model Pembelajaran 

Ekonomi Lesehan 

Pembelajaran ekonomi dengan 

model lesehan mengambil konsep dari 

filosofi lesehan. Lesehan merupakan 

budaya yang memperjualbelikan  

makanan atau sesuatu dengan duduk 

santai ditikar atau lantai. Makanan 

atau barang yang diperjualbelikan 

turut digelar pada saat lesehan 

sehingga pembeli atau pengujung 

dapat melihat dan memilih dengan 
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rasa nyaman, santai, tanpa keterikatan, 

dan merasa leluasa. Budaya lesehan 

sangat terkenal terutama pada 

masyarakat jawa yang kadang 

menyebutnya dengan istilah 

“Cangkrukan”. Di era modern istilah 

lesehan mungkin bisa kita samakan 

dengan “Kongkow atau Hang-out”. 

Meskipun kita sebut dengan istilah 

yang berbeda, namun hakikat dan 

makna dari lesehan itu sendiri masih 

tetap sama yaitu ruang atau area yang 

memberikan kenyamanan, rasa 

kebersamaan dan saling terbuka satu 

sama lain, duduk sama rendah berdiri 

sama tinggi. Secara filosofi, tujuan 

dari lesehan adalah media yang dapat 

memberikan budaya keterbukaan dan 

kebebasan, tidak memandang 

perbedaan derajat atau kelompok 

masyarakat tertentu. Bersatu untuk 

bercengkrama, memberi kebebasan 

untuk mencari sesuatu yang 

bermanfaaat, dan diharapkan positif, 

dan sebagai media komunikasi yang 

bebas dan sarat akan makna dan 

budaya.  

Filosofi dan makna lesehan 

digunakan dalam proses pembelajaran 

mengandung tiga makna yaitu lesehan 

sebagai wahana, lesehan sebagai 

forum, dan lesehan sebagai medium. 

Lesehan sebagai wahana merupakan 

tempat dimana pembelajaran 

dilakukan bersama dan tidak ada 

perbedaan dalam belajar.  Artinya 

semua siswa mempunyai kepentingan 

yang sama, hak dan kewajiban yang  

sama dalam proses pembelajaran. 

Lesehan sebagai forum merupakan 

mekanisme komunikasi interaksi 

dalam proses pembelajaran. Artinya 

ada musyawarah mufakat dengan asas 

kekeluargaan dalam pembelajaran. 

Siswa membuat forum dalam belajar, 

terlibat didalamnya, saling membantu 

dan bekerja sama, mencapai 

kesepakatan dan memutuskan apa 

yang akan mereka pelajari. Lesehan 

sebagai medium merupakan perantara 

untuk menyampaikan pendapat dan 

menyampaikan pesan. Artinya melalui 

lesehan itu sebagai satu-satunya 

kesempatan terbaik untuk belajar 

bersama-sama mengenai berbagai hal. 

Makna lesehan tersebut 

menjadi dasar dalam pengelolaan 

pembelajaran ekonomi. Pembelajaran 

ekonomi didesain sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan konsep makan 

lesehan. Menurut Farliana ( 2014: 

753) ada beberapa alasan kerangka 
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pembelajaran ekonomi berbasis 

lesehan, antar lain: 

a) Mengubah situasi dan kondisi 

dalam pembelajaran, dimana 

biasanya mereka harus belajar di 

dalam ruangan dengan posisi 

duduk di kursi yang telah 

disediakan. Pembelajaran terasa 

lebih kaku. Berbeda ketika mereka 

belajar secara lesehan, suasana 

akan menjadi lebih nyaman dan 

santai. 

b) Setiap siswa bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang materi yang 

disampaikan atau didiskusikan, 

sama halnya ketika mereka bebas 

memilih menu makanan yang 

mereka inginkan. 

c) Pembelajaran akan lebih bermakna 

jika mereka belajar dengan santai 

tapi tetap taat pada aturan. Selain 

itu mereka bisa mengaitkan materi 

dengan kondisi realitas yang 

mereka alami. 

Beberapa alasan tersebut 

memungkinkan bagi guru untuk 

mengelola pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan mudah dipahami 

oleh siswa. Oleh karena itu, konsep 

lesehan menjadi salah satu alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi 

guru terkait pengelolaan 

pembelajaran. 

Pembelajaran ekonomi dengan 

model lesehan akan menjadi efektif 

karena guru mengelola pembelajaran 

mulai dari perencanaan, proses 

pembelajaran hingga proses evaluasi. 

Konsep ini memungkinkan siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator bagi 

siswa untuk bisa mengikuti 

pembelajaran dengan nyaman, 

sehingga mereka lebih muda dalam 

memahami materi. Lebih lanjut 

Farliana menyebutkan beberapa 

kelebihan dari konsep pembelajaran 

lesehan dibandingkan dengan strategi 

pembelajaran yang lain, yaitu: (1) 

Makna dari lesehan itu sendiri adalah 

penciptaan suasana yang lebih santai 

dan nyaman; (2) Siswa lebih leluasa 

mengemukakan pendapatnya karena 

kondisi lingkungan tempat belajar 

yang nyaman dan kondusif; (3) 

Memudahkan bagi siswa untuk 

menggali pengetahuan tanpa dibatasi 

ruang; (4) Tidak ada batasan materi 

pembelajaran.  
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IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

DENGAN MODEL LESEHAN 

Perencanaan 

 Pada tahap ini guru 

menyiapkan perangkat pembelajaran 

berupa skenario pembelajaran, 

menetapkan topik diskusi, serta 

menyusun daftar menu (materi dan 

media pembelajaran bisa berupa audio 

maupun visual. 

Proses Pembelajaran 

Berikut ini langkah-langkah 

pembelajaran ekonomi dengan model 

Lesehan: 

 Tahap 1 Menyelenggarakan 

pembelajaran dengan 

menanamkan etika dan moral. 

Pada tahap ini Guru 

menyampaikan pesan bahwa 

semua kegiatan nantinya harus 

dilandasi sifat-sifat luhur sesuai 

kepercayaan agama masing-

masing, semangat kekeluargaan, 

tanggung jawab dan saling 

menghargai. Selanjutnya Guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan rangkaian 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Tujuan dari tahap ini adalah siswa 

dapat mengidentifikasi 

permasalahan ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari, dan 

berusaha untuk mencari solusi 

dalam memecahkan permasahan 

tersebut dengan semangat 

kekeluargaan, tanggung jawab dan 

saling menghargai 

 Tahap 2 Eksplorasi awal, menggali 

pengetahuan dasar siswa tentang 

kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. Guru meminta siswa 

untuk menceritakan pengalaman 

tentang bagaiman kebutuhannya 

dari bangun tidur hingga 

menjelang tidur kembali? Apa 

permasalahan yang dihadapi dari 

pemenuhan kebutuhan tersebut? 

Bagaimana upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut? Kegiatan 

siswa adalah Salah satu siswa 

menceritakan pengalamannya dan 

siswa lain memperhatikan dengan 

seksama (tentunya pengalaman 

dari masing-masing siswa akan 

berbeda) dari situ akan terlihat 

keberagamam kebutuhan. Tujuan 

dari kegiatan ini membangun 

pemahaman siswa dan 

mengembangkan sikap saling 

menghargai  
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 Tahap 3 Eksplorasi lanjut. Mulai 

menyusun pengalaman siswa dan 

menambahkan pengetahuan baru. 

Menjelaskan alokasi sumber daya 

yang terbatas, alternatif pilihan 

yang tepat, dan memanfaatkan 

biaya peluang. Pada tahap ini 

Siswa menceritakan semua 

pengalamannya dalam pemenuhan 

kebutuhan. Siswa mulai menyusun 

pengetahuan secara sistematis dan 

terperinci sesuai dengan 

pengalaman yang pernah mereka 

alami dalam kehidupan. 

Sementara kegiatan guru adalah 

menambahkan pengetahuan baru, 

bagaimana mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas? 

Bagaimana melakukan pilihan 

yang tepat dalam pemenuhan 

kebutuhan, dan memanfaatkan 

adanya biaya peluang. Tujuan 

kegiatan pada tahap 3 adalah siswa 

dapat belajar langsung dari 

pengalaman dan saling bertukar 

pendapat. 

 Tahap 4 Pembelajaran ekonomi 

dengan model Lesehan untuk topik 

permasalahan ekonomi dan cara 

mengatasinya. Kegiatan guru pada 

tahap ini adalah : 

a) Guru memberikan penjelasan 

untuk metode pembelajaran 

yang akan dilaksanakan oleh 

siswa (Proses pembelajaran 

bisa berlangsung diluar kelas, 

lebih santai dan nyaman).  

b) Guru mengorganiasikan siswa 

sama seperti ketika mereka 

akan makan secara lesehan, 

mulai mengorganisasikan 

siswa dengan membagi dalam 

kelompok-kelompok kecil 

yang heterogen baik 

kemampuan maupun jenis 

kelamin, selanjutnya guru 

memberikan stimulus untuk 

topik yang akan di bahas. 

c) Guru memberikan instruksi 

tentang pembelajaran yang 

akan dilakukan, yaitu (1) setiap 

kelompok bebas memilih sub 

materi yang akan didiskusikan, 

(2) setiap siswa dalam 

kelompok harus 

mengemukakan pendapat serta 

pengetahuannya tentang 

materi yang dipilih, (3) siswa 

yang lain boleh ikut 

berpendapat atau menanggapi 

pernyataan sswa lain (seperti 

halnya dalam lesehan setiap 
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orang boleh saling mencicipi 

antar makanan yang disajikan).  

d) Guru memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk 

mengungkapkan pengetahuan 

mereka tentang materi-materi 

yang sedang di diskusikan 

(Demokrasi pendapat). 

Semetara kegiatan siswa antara 

lain:  

a) Siswa saling berdiskusi dengan 

siswa yang lain didalam 

kelompoknya untuk membahas 

topik yang mereka pilih. 

Apabila ada hal yang kurang 

dimengerti, siswa bisa 

meminta bantuan guru untuk 

memperjelas materi. Selain 

menggali pengetahuannya 

siswa juga belajar saling 

terbuka, menghargai dan 

menghormati semua pendapat 

siswa yang lain.  

b) Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk presentasi 

hasil diskusi untuk ditanggapi 

kelompok lain 

c) saling memberikan tanggapan 

maupun komentar, menghargai 

dan menghormati pendapat 

antar siswa. 

Tujuan dari kegiatan pada tahap 4 

adalah tercipta partisipasi 

individu melalui kerjasama dalam 

kelompok, mampu mentransfer 

pengetahuan, terbentuk 

musyawarah mufakat 

(kesepakatan bersama), terbentuk 

kesepahaman 

 Tahap 5 Penarikan kesimpulan. 

Setelah siswa memaparkan hasil 

diskusi, saling memperhatikan dan 

memberi masukan, guru 

meluruskan apabila terjadi 

kesalahpahaman. Guru bersama 

siswa menyimpulkan materi/topik 

yang telah didiskusikan. Tujuan 

kegiatan ini adalah Siswa dapat 

memperoleh pengetahuan baru 

dari hasil presentasi dan masukan 

dari guru. Selanjutnya diharapkan 

siswa mampu mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka peroleh 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Evaluasi  Pembelajaran 

Proses evaluasi dapat 

dilakukan dengan teknik tes dan non 

tes. Teknik tes untuk mengukur 

pemahaman siswa mengenai materi 

yang telah dipelajari dan didiskusikan 

melalui berbagai pertanyaan. 
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Sedangkan evaluasi dengan teknik non 

tes dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung, untuk mengetahui 

keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. Evaluasi bisa dilakukan 

melalui observasi dan wawancara 

dengan siswa.   

 

KESIMPULAN 

Dalam pembelajaran ekonomi 

dengan model lesehan ini, diharapkan 

siswa mampu mengungkap suatu 

permasalahan dari berbagai sudut 

pandang. Setiap siswa mempunyai 

pengetahuan dan pendapatnya masing-

masing tentang materi yang akan 

mereka pelajari. Siswa yang lain 

diperbolehkan memberikan 

pendapatnya sehingga kesepahaman 

akan terjadi dalam proses 

pembelajaran. Bentuk pembelajaran 

ini berusaha menjaga kebudayaan 

didalam masyarakat dan 

menumbuhkan tata nilai, sikap 

kekeluargaan, serta mengembangkan 

sikap saling memahami, menghormati 

dan mengajarkan keterbukaan. Prinsip 

kekeluargaan, kebersamaan, 

kesetaraan, kesepahaman dan keadilan 

terjadi dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran yang 

berlangsung bukan lagi bersifat 

kompetitif melainkan kooperatif dan 

kolaboratif.  
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Abstract 

Konsep pembelajaran ekonomi berbasis potensi daerah merupakan konsep pembelajaran yang 

rancangan dan proses pembelajarannya memanfaatkan segala sesuatu yang memiliki ciri khas 

kedaerahan atau potensi yang ada di daerah yang sekiranya dapat menunjung pembelajaran 

ekonomi. Setiap wilayah dengan karakter yang berbeda memiliki potensi yang berbeda pula, 

termasuk juga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya 

alam diantaranya pada sektor pertanian dan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber belajar ekonomi. Dalam penerapan konsep pembelajaran ekonomi berbasis potensi daerah 

ini dibutuhkan pembelajaran yang tidak hanya berdasarkan buku teks atau pembelajaran yang 

hanya bersifat konvensional saja akan tetapi dibutuhkan pembelajaran yang mengaitkan antara 

kegiatan belajar di kelas dengan dunia nyata siswa. Tujuan penulisan ini adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah potensi lokal di 

daerahnya, menanamkan nilai-nilai dan perasaan memiliki serta keterampilan untuk memanfaatkan 

potensi daerah secara bijaksana dan bertanggung jawab dan merupakan investasi bagi 

kesejahteraan masyarakat dan aksi sosial. Penerapan pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah seyogyanya memperhatikan beberapa hal, diantaranya : (1) guru ekonomi memiliki 

kepekaan terhadap kejadian-kejadian aktual yang terjadi di daerahnya, (2) guru ekonomi harus 

memiliki kemampuan menganalisis potensi-potensi apa saja yang dimiliki daerahnya yang dapat 

menunjang pembelajaran ekonomi, (3) guru ekonomi memiliki keterampilan dalam menyediakan 

komponen yang mendukung pembelajaran ekonomi berbasis potensi daerah, (4) guru ekonomi 

memiliki keterampilan menginventarisasi dan mengorganisasikan pembelajaran berbasis potensi 

daerah, dan (5) penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan model REACT. 

 

Keywords: pembelajaran ekonomi, potensi daerah, kontekstual, REACT 

 

 

Indonesia adalah negara dengan 

julukan negara maritim dan agraris. 

Semua pulaunya dikelilingi laut dan 

mayoritas tanahnya subur. Ditambah 

lagi dengan kekayan alam yang 

beragam, mulai dari objek wisata dan 

berbagai budaya yang beragam dan 

unik, yang tersebar hampir disetiap 

daerah di Indonesia, semua sumber daya 

tersebut akan berpotensi besar jika 

dikelola dengan baik. 

Potensi yang ada di daerah 

seyogyanya dapat dikelolah dengan 

baik dan dimanfaatkan secara optimal 

untuk kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan rakyat. Dalam hal 

keterbatasan untuk mengelola dan 

memanfaatkan potensi yang terdapat di 

daerah dapat diantisipasi dengan cara 

mempersiapkan sumber daya manusia 

Indonesia yang mampu mengelola 

dengan baik dan menjaga 
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kesinambungan potensi tersebut serta 

SDM yang memiliki pengetahuan, sikap 

serta keterampilan dalam hal 

pengelolaan potensi tersebut. Upaya 

mempersiapkan SDM tersebut hanya 

efektif dilakukan melalui pendidikan.  

Pendidikan mengharuskan sekolah-

sekolah untuk mengadopsi sistem 

pembelajaran yang bermuatan potensi 

daerah, dimana rancangan, proses, dan 

evaluasi pembelajarannya berorientasi 

pada pemanfaatan potensi keunggulan 

daerah, seperti sumber daya alam, 

sumber daya manusia di masyarakat, 

atau lingkungan yang memungkinkan 

dapat mendukung pembelajaran. Hal 

tersebut sejalan dengan landasan yuridis 

dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada BAB 

X pasal 36 ayat (3) butir C yang 

menyatakan bahwa ”Kurikulum disusun 

sesuai dengan memperhatikan 

keragaman potensi daerah dan 

lingkungan”. 

Pendidikan berbasis potensi daerah 

juga ditegaskan pada pasal 37 ayat (1) 

juga mensuratkan hal yang sama yakni  

menyatakan bahwa “Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat keterampilan atau kejuruan dan 

muatan lokal”. Selain itu dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pada BAB III pasal 14 ayat 

(1) menyatakan bahwa “Kurikulum 

SMP/MTS/SMPLB atau bentuk lain 

yang sederajat, dan kurikulum untuk 

SMA/MA/SMALB atau bentuk lain 

yang sederajat, dapat memasukkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Pola pendidikan yang dapat 

memfasilitasi dalam pemanfaatan 

secara optimal potensi daerah serta 

langkah yang sistematis dan 

berkesinambungan dapat 

dilakukan  melalui pendidikan 

ekonomi, karena pendidikan ekonomi 

dianggap sebagai pendidikan yang 

sangat dekat dengan kehidupan sehari-

hari masyarakat. Pendidikan ekonomi 

juga dapat dijadikan dasar dan patokan 

dalam memanfaatkan secara benar dan 

tepat guna potensi yang ada di daerah. 

Dengan konsep pembelajaran ekonomi 

berbasis potensi daerah, diharapkan 

pembelajaran ekonomi mampu 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar memahami potensi 

daerahnya, dan memiliki keterampilan 

untuk memanfaatkan potensi daerah 

dengan sikap yang bertanggungjawab 

bertanggung jawab. 
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Melalui konsep pembelajaran 

ekonomi berbasis potensi daerah pihak 

pendidik dalam hal ini sekolah sebagai 

wadah dan guru sebagai fasilitator 

diharapkan mampu menyusun 

pembelajaran yang bermuatan 

pemanfaatan optimal potensi daerah 

sebagai salah satu bahan, sumber, media 

dan, atau wahana dalam pembelajaran 

ekonomi yang mampu mendorong 

kesadaran siswa untuk mengembangkan 

dan memanfaatkan seoptimal mungkin 

potensi yang ada di daerahnya. 

Setiap wilayah dengan karakter yang 

berbeda memiliki potensi yang berbeda 

pula, termasuk juga Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 

memiliki banyak potensi yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber 

belajar ekonomi di SMA. 

Ada beberapa potensi daerah yakni 

sektor unggulan terdapat di Kabupaten 

Maros yang memiliki peluang besar 

untuk dikembangkan, diantaranya 

sektor pertanian dan perkebunan. 

Menurut (Mustafa, 2013) 

Perekonomian Kabupaten Maros secara 

potensial terdiri dari beberapa sektor 

unggulan dan menjadi prioritas untung 

dikembangkan. Hasil analisis Location 

Question (LQ) mengidentifikasi 

beberapa sektor, diantaranya, pada 

sektor Pertanian dan Pariwisata. 

Melihat ada beberapa sektor 

potensial yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu sumber belajar ekonomi  yang 

terdapat di kabupaten Maros, yang 

notabenenya adalah daerah 

domisili/tempat tinggal siswa, ini sangat 

mendukung untuk diterapkannya 

pembelajaran  Ekonomi yang 

bermuatan potensi daerah. 

Dalam rangka mewujudkan konsep 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah, dibutuhkan konsep 

pembelajaran yang mengaitkan 

pembelajaran di kelas dengan dunia 

nyata/kehidupan sehari-hari siswa 

melalui pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran kontekstual membuat 

peserta didik belajar tidak hanya 

menghafal materi saja akan tetapi 

mendapatkan pelajaran yang penuh 

makna (Susilowati, 2014). Maka 

sebaiknya pembelajaran tidak hanya 

difokuskan pada pemberian 

pembekalan kemampuan pengatahuan 

yang hanya bersifat teoritis saja, akan 

tetapi siswa diarahkan untuk belajar 

langsung dari pengalaman yang 

dikaitkan dengan keadaan aktual 

lingkungannya. Hal tersebut sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh 
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(Nurhadi, 2002) bahwa belajar akan 

lebih bermakna apabila anak mengalami 

apa yang dipelajarinya dan tidak hanya 

mengetahui saja. 

 

PEMBAHASAN 

A. Potensi Daerah 

Potensi daerah merupakan potensi 

sumber daya spesifik yang dimiliki 

suatu daerah. Potensi daerah yang 

meliputi sumber daya alam, manusia 

teknologi, dan budaya dapat 

dikembangkan untuk membangun 

kemandirian nasional (hariyadi, 2010). 

Oleh karena itu potensi daerah harus 

dikelolah dengan baik dan 

dimanfaatkan secara optimal untuk 

kelangsungan hidup dan kesejahteraan 

rakyat. 

Potensi ekonomi daerah 

didefenisikan oleh Soeparmoko 

(2002:99) sebagai “Kemampuan yang 

ada di daerah yang mugkin dan layak 

untuk dikembangkan sehingga akan 

terus berkembang menjadi sumber 

penghidupan rakyat setempat bahkan 

dapat mendorong perekonomian daerah 

secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan 

berkesinambungan”. Dari pengertian 

tersebut potensi daerah dapat 

dinyatakan sebagai salah satu sumber 

penghidupan masyarakat setempat, jika 

terus dikembangkan dengan baik dan 

berkesinambungan potensi daerah 

tersebut bahkan dapat mendorong 

tumbuhnya perekonomian secara 

menyeluruh. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa potensi daerah 

yaitu keunggulan yang dimiliki daerah 

berupa aspek ekonomi, budaya, 

tekhnologi informasi dan komunikasi, 

serta ekologi, hasil bumi, kreasi seni, 

budaya, pelayanan, jasa, SDA, dan 

SDM. Potensi daerah/keunggulan lokal 

yang ada pada setiap daerah diharapkan 

mampu memberikan peluang besar 

untuk bekerja, sebagai penopang hidup 

masyarakatnya. Oleh karena itu 

masyarakat diharapkan memiliki 

kepekaan dan rasa ingin tahu terhadap 

apa saja yang ada di daerah masing-

masing sehingga sehingga nilai-nilai 

yang baik yang terkandung dalam 

pancasila tetap tertanam. Termasuk 

cara menjaga dan melestarikan budaya 

serta memanfaatkan potensi daerahnya 

secara tepat guna dan 

bertanggungjawab. 

Potensi/keunggulan lokal yang 

terdapat di dearah diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang nyata bagi 

masyarakatnya tidak hanya sebagai 
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sumber pendapatan ekonomi, akan 

tetapi juga bermanfaat dibidang-bidang 

pendidikan dan keilmuan, seperti 

halnya menurut Ahmadi (2012:10) 

tujuan adanya pendidikan berbasis 

keunggulan lokal agar siswa 

mengetahui keunggulan lokal daerah 

dimana siswa tinggal, memahami 

berbagai aspek yang berhubungan 

dengan keunggulan lokal tersebut, 

kemudian siswa mampu memanfaatkan 

dan mengolah sumber daya alam, 

terlibat dalam pelayanan atau jasa atau 

kegiatan lain yang berakitan dengan 

keunggulan lokal, sehingga 

memperoleh penghasilan dan 

melestarikan budaya atau tradisi 

maupun sumber daya yang menjadi 

keunggulan daerah tersebut.  

Setiap wilayah dengan karakter 

berbeda memiliki potensi berbeda, 

termasuk juga Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 

memiliki banyak potensi yang dapat 

dijadikan sumber pembelajaran 

ekonomi.  

Potensi daerah yang terdapat di 

Kabupaten Maros dalam hal ini potensi 

Sumber Daya Alam (SDA) menurut 

Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Holtikultura serta 

dinas-dinas yang terkait di Kabupaten 

Maros, ada beberapa sektor yang cukup 

potensial diantaranya sektor pertanian 

dan sektor pariwisata, sektor 

pengangkutan, dan sektor jasa-jasa. Hal 

tersebut sejalan dengan dengan yang 

dikemukakan oleh (Mustafa, 2013) 

Perekonomia kabupaten Maros secara 

potensial terdiri dari beberapa sektor 

unggulan dan menjadi prioritas untung 

dikembangkan. Hasil analisis Location 

Question (LQ) mengidentifikasi 

beberapa sektor, diantaranya : 1) Sektor 

Pertanian dengan komoditas tanaman 

padi, dan 2) Sektor Pariwisata dalam 

hal ini TN Bantimurung Bulusaraung 

Kabupaten Maros 

 

B. Konsep Pembelajaran Ekonomi 

Berbasis Potensi Daerah 

Belajar adalah suatu aktivitas atau 

proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengokohkan kepribadian (Suyono dan 

Hariyanto, 2012:9). Maka belajar dapat 

diartikan sebagai salah satu hasil dari 

memiliki, melatih dan meningkatkan 

keterampilan. Melatih keterampilan 

dalam memanfaatkan potensi daerah 

merupakan kegiatan belajar, belajar 

dari segala sesuatu yang terdapat 

dilingkungan tempat tinggal, dijadikan 
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sebagai sumber belajar, dan digunakan 

secara arif, bijaksana dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan 

keberlangsungannya. 

Pembelajaran berbasis potensi 

daerah dapat diterapkan di sekolah dan 

pada semua bidang studi. Salah satu 

bidang studi yang dapat menfasilitasi 

pemanfaatan secara optimal potensi 

daerah adalah melalui pendidikan 

ekonomi. Pemanfaatan potensi daerah 

melalui pembelajaran ekonomi ini 

dapat diintegrasikan, oleh karena 

pembelajaran berbasis potensi daerah 

sesuai dengan karakteristik dari 

pendidikan ekonomi itu sendiri. 

Karakteristik Bidang Studi Ekonomi 

(Depdiknas, 2003) sbb: 

1) Mata pelajaran ekonomi berangkat 

dari fakta atau gejala ekonomi yang 

nyata. 

2) Mata pelajaran ekonomi 

mengembangkan teori-teori untuk 

menjelaskan fakta secara rasional 

(agar manusia mampu membaca 

dan menjelaskan gejala-gejala 

ekonom i secara sistematis, maka 

disusunlah konsep dan teori 

ekonomi memjadi bangunan ilmu 

ekonomi. Selain memenuhi 

persyaratan sistematis, ilmu 

ekonomi juga memenuhi 

persyaratan keilmuan yang lain 

yaitu objek, dan mempunyai tujuan 

yang jelas). 

3) Umumnya, analisis yang digunakan 

dalam ilmu ekonomi adalah metode 

pemecahan masalah  (perlu metode 

pemecahan masalah-problem 

solving) 

4) Inti dari ilmu ekonomi adalah 

memilih alternative yang terbaik  

5) Lahirnya ilmu ekonomi karena 

adanya kelangkaan sumber pemuas 

kebutuhan manusia. 

 Pembelajaran ekonomi merupakan 

pembelajaran yang sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari dan merupakan 

pembelajaran yang memberikan 

kesempatan dalam memanfaatkan 

segala yang berkaitan dengan 

lingkungan tempat tinggal yang 

memiliki nilai ekonomis tak terkecuali 

dalam hal memanfaatkan potensi 

daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pembelajaran ekonomi menurut 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

Tentang Standar Isi pelajaran Ekonomi 

SMA adalah : 

1) Memahami sejumlah konsep 

ekonomi untuk mengaitkan 

peristiwa dan masalah ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi dilingkungan 
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individu, rumah tangga, masyarakat, 

dan negara 

2) Menampilkan sikap ingin tahu 

terhadap sejumlah konsep ekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami 

ilmu ekonomi 

3) Membentuk sikap bijak, rasional dan 

bertanggung jawab dengan memiliki 

pengetahuan ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang 

bermanfaat bagi diri sendiri, rumah 

tangga, dan negara 

4) Membuat keputusan yang 

bertanggungjawab mengenai nilai-

nilai sosial ekonomi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik 

dalam skala nasional maupun 

internasional 

 Materi dalam pembelajaran ekonomi 

seyogyanya harus selaras dengan 

pemanfaatan potensi-potensi yang ada 

didaerah. Materi pembelajaran yang 

bersumber dari potensi daerah akan 

melatih kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi masalah dan 

memecahkan masalah yang terkait 

dengan potensi keunggulan daerah di 

lingkungan siswa. Upaya melatih 

kemampuan bersosialisasi dan 

keterampilan memecahkan masalah 

sejalan dengan yang dijelaskan oleh 

(David Sobel, 2007) bahwa pendidikan 

berbasis daerah akan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar 

mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah potensi lokal di daerahnya, dan 

merupakan investasi bagi kesejahteraan 

masyarakat dan aksi sosial. 

 Konsep pembelajaran ekonomi 

berbasis potensi daerah merupakan 

konsep pembelajaran yang dimana 

rancangan dan proses pembelajaran 

ekonomi memanfaatkan segala seuatu 

yang memiliki ciri khas kedaerahan 

atau potensi yang ada di daerah yang 

sekiranya dapat menunjung 

pembelajaran. Sesuai dengan yang 

dijelaskan bahwa pembelajaran 

berbasis keunggulan daerah/lokal 

adalah segala sesuatu yang merupakan 

ciri khas kedaerahan mencakup aspek 

ekonomi, budaya, tekhnologi informasi 

dan komunikasi, ekologi dan lain-lain 

(Depdiknas, 2008). 

 Pembelajaran ekonomi berbasis 

potensi daerah memungkinkan siswa 

dapat memanfaatkan potensi daerahnya 

dengan optimal dan bijaksana serta 

memiliki keterampilan dalam 

mengelola potensi tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bahwa 

pembelajaran berbasis potensi daerah 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar memahami potensi 
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daerahnya, menanamkan nilai-nilai dan 

perasaan memiliki serta keterampilan 

untuk memanfaatkan potensi tersebut 

dengan bijaksana dan bertanggung 

jawab (Syamsul, 2011). 

 Dalam rangka penerapan konsep 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah dibutuhkan kemudian 

pembelajaran yang tidak hanya 

berdasarkan buku teks atau 

pembelajaran konvensional saja akan 

tetapi dibutuhkan pula pembelajaran 

yang mengaitkan pembelajaran di kelas 

dengan dunia nyata siswa melalui 

pembelajaran kontekstual. 

 Pembelajaran kontekstual membuat 

peserta didik belajar tidak hanya 

menghafal materi saja akan tetapi 

mendapatkan pelajaran yang penuh 

makna (Susilowati, 2014). Maka 

sebaiknya pembelajaran tidak hanya 

difokuskan pada pemberian 

pembekalan kemampuan pengatahuan 

yang hanya bersifat teoritis saja, akan 

tetapi siswa diarahkan pada belajar 

langsung dari pengalamannya yang 

dikaitkan dengan keadaan aktual yang 

ada di lingkungannya. Hal tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

(Nurhadi, 2002) bahwa belajar akan 

lebih bermakna apabila anak 

mengalami apa yang dipelajarinya dan 

tidak hanya mengetahui saja. 

 Belajar dengan mengalami berarti 

belajar dengan mengarahkan peserta 

didik untuk mengaitkan pengalaman 

belajar langsung dan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya 

pengalaman belajar langsung dalam 

melihat, mengamati, dan sampai pada 

tahap pemanfaatan potensi yang ada di 

daerah tempat tinggal, sehingga dapat 

tercipta proses pembelajaran ekonomi 

yang kondusif dan dikemas semenarik 

mungkin yang mampu membangkitkan 

motivasi siswa dalam belajar ekonomi. 

 Salah satu model pemngembangan 

pembelajaran kontektual adalah model 

REACT. Model 

pembelajaran REACT adalah model 

pembelajaran yang dapat membantu 

guru untuk menanamkan konsep pada 

siswa. Siswa diajak menemukan sendiri 

konsep yang dipelajarinya, bekerja 

sama, menerapkan konsep tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari dan 

mentransfer dalam kondisi baru (Sri 

Rahayu dalam Yuliati, 2008:60).  

Model pembelajaran 

kontekstual REACT terdiri dari 5 

tahapan yaitu : (1) Relating, 

(2) Experiencing, (3) Applying, 

(4)Cooperating, dan (5) Transferring 
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Konsep pembelajaran ekonomi 

berbasis potensi daerah dengan 

menerapkan pendekatan pembelajaran 

kontekstual dengan model REACT, 

diharapkan pembelajaran ekonomi 

mampu memberikan pengetahuan yang 

mendalam akan pemberdayaan potensi 

daerah, pemaanfaatan potensi daerah 

dengan bijak baik dalam belajar 

ekonomi di kelas maupun dalam 

kehidupan sehari-hari di luar sekolah. 

REACT merupakan model yang 

dapat menghadirkan dunia nyata siswa 

kedalam proses pembelajaran, ini sesuai 

dengan pembelajaran berbasis potensi 

daerah dimana kondisi nyata dalam hal 

ini potensi yang terdapat didaerah 

peserta didik langsung dibawa kedalam 

pembelajaran di kelas. Berbagai hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa 

model pembelajaran REACT dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

ekonomi siswa. Diantaranya, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model 

REACT dapat meningkatkan hasil 

belajar Ekonomi siswa kelas X MAN 1 

Malang. Dengan adanya peningkatan 

hasil belajar, dari pertemuan 1 ke 

pertemuan 2 meningkat 16,60%, dan 

dari pertemuan ke 2 ke pertemuan 3 

sebesar 12,9% (Widiya, 2013).  

Selain itu hasil penelitian oleh 

(Kindarto&Gafur, 2014) Terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran kontekstual dengan 

strategi REACT. Pada kondisi awal rata-

rata aktivitas belajar siswa 41,07% dari 

32 siswa, akhir siklus I menigkat 

menjadi 68,30%, dan akir siklus II 

menjadi 85,15%. Dan ada peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa dari 

kondisi awal hanya 43,75% siswa tuntas 

belajar, menjadi 71,88%  diakhir siklus 

I dan diakhir siklus II menjadi 87,50%. 

Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran REACT dapat mencover 

konsep pembelajaran ekonomi berbasis 

potensi daerah. 

Pengintegrasian pembelajaran 

berbasis potensi daerah dalam mata 

pelajaran ekonomi diawali dengan 

analisis potensi dapat berupa sumber 

daya alam, sumber daya manusia, 

geografi, budaya, historis, dan potensi 

daerah lainnya yang bermanfaat dalam 

proses pengembangan kompetensi 

sesuai dengan bakat dan minatnya 

(Depdiknas, 2008). Oleh karena itu, 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah harus dimulai dari kepekaan 

tenaga pendidik (guru ekonomi) dalam 

hal menganalisis potensi apa saja yang 

terdapat di daerahnya yang sekiranya 
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dapat menunjang pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswanya. 

Lebih lanjut dijelaskan, untuk dapat 

memanfaatkan potensi daerah dengan 

baik guru harus sensitif terhadap 

kejadian aktual, serta memiliki 

kepekaan terhadap kondisi daerah, perlu 

bagi guru memahami dan memiliki 

keterampilan menginventarisasi dan 

mengorganisasikan potensi yang ada di 

daerah dalam mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna 

(Widowati, 2012). Oleh karena itu 

untuk dapat merealisasikan konsep 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah, harus dimulai dari pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki ole guru 

ekonomi, bagaimana kemudian seorang 

guru menjadi fasilitator, mengarahkan 

dan memberi contoh yang bijaksana 

dalam melaksanakan pembelajaran, 

baik di kelas maupun dalm kehidupan 

sehari-hari. 

Temuan penelitian (hatimah, 

2006) menunjukkan bahwa model 

pengelolaan pembelajaran berbasis 

potensi lokal/daerah dapat 

diimplementasikan secara efektif dan 

berhasil guna, hal ini didasarkan pada : 

1) respon positif dari guru terhadap 

implementasi pembelajaran berbasis 

potensi lokal/daerah, 2) hasil yang 

maksimal dari pencapaian hasil belajar 

siswa yang menyangkut ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Oleh karena itu 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah ini dianggap sangat penting 

sangat penting diterapkan dalam 

pembelajaran ekonomi sehingga dapat 

mewujudkan kegiatan pemberdayaan 

potensi daerah, yang 

kebermanfaatannya dapat dirasakan 

secara terus-menerus. Ini sangat efektif 

diterapkan pada siswa SMA dan 

berhasil guna dalam memaksimalkan 

pencapaian hasil belajar. Hasil belajar 

ini diharapkan bukan hanya sekedar 

pada nilai atau angka-angka saja akan 

tetapi dapat menjadi bekal yang 

bermanfaat dikehidupan sehari-hari dan 

dimasa yang akan datang secara 

berkesinambungan.  

 

KESIMPULAN 

Kabupaten Maros secara 

potensial terdiri dari beberapa sektor 

unggulan dan menjadi prioritas untung 

dikembangkan. Hasil analisis Location 

Question (LQ) mengidentifikasi 

beberapa sektor, diantaranya : 1) Sektor 

Pertanian dengan komoditas tanaman 

padi, dan 2) Sektor Pariwisata dalam 

hal ini TN Bantimurung Bulusaraung 
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Kabupaten Maros. Oleh karena itu 

pembelajaran berbasis potensi daerah 

ini sangat evesian untuk diterapkan, 

terkhusus untuk pelajaran ekonomi. 

Pembelajaran ekonomi berbasis 

potensi daerah memungkinkan siswa 

dapat memanfaatkan potensi daerahnya 

dengan optimal dan bijaksana serta 

memiliki keterampilan dalam 

mengelola potensi tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bahwa 

pembelajaran berbasis potensi daerah 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar memahami potensi 

daerahnya, menanamkan nilai-nilai dan 

perasaan memiliki serta k eterampilan 

untuk memanfaatkan potensi tersebut 

dengan bijaksana dan bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan kajian-kajian dari 

beberapa hasil penelitian, beberapa 

konsep atau cara dalam penerapan 

pembelajaran ekonomi berbasis potensi 

daerah diantaranya :  

1. Guru ekonomi setidaknya memiliki 

kepekaan terhadap kejadian-kejadian 

aktual yang terjadi di daerahnya 

2. Guru ekonomi harus memiliki 

kemampuan menganalisis potensi-

potensi apa saja yang dimiliki 

daerahnya yang dapat menunjang 

pembelajaran ekonomi 

3. Guru ekonomi memiliki 

keterampilan dalam menyediakan 

komponen yang mendukung 

pembelajaran ekonomi berbasis 

potensi daerah 

4. Guru ekonomi memiliki 

keterampilan menginventarisasi dan 

mengorganisasikan pembelajaran 

berbasis potensi daerah 

5. Penerapan konsep pembelajaran 

ekonomi berbasis potensi daerah di 

kelas salah satunya dapat diterapkan 

dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual dengan 

model REACT 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembelajaran akuntansi berupa rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk mata diklat akuntansi perusahaan dagang dengan model 
contextual project-based learning dan menilai kevalidan RPP tersebut. Model contextual project 
based learning dipilih untuk menjawab tuntutan masyarakat agar siswa memiliki keterampilan abad 
21, sebab mengajarkan keterampilan abad 21 membutuhkan cara mengajar abad 21 pula. Model 
penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan model Dick & Carey yang dilakukan di 
SMK Negeri 1 Pamekasan. Hasil dari pengembangan ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 
dan silabus akuntansi perusahaan dagang. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 
dikembangkan selanjutnya divalidasi dan memperoleh tingkat kevalidan 70% yang berarti produk 
cukup valid dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran.   

   
Kata Kunci:  RPP, project-based learning, contextual learning, akuntansi perusahaan dagang 

 

Pembelajaran akuntansi 

perusahaan dagang di SMK yang 

diberikan selama tiga semester, 

seharusnya mampu membuat siswa 

semakin paham dan mampu 

mengerjakan siklus akuntansi 

perusahaan dagang. Pada 

kenyataannya masih banyak siswa 

yang belum paham dan belum 

mampu mengerjakan siklus 

akuntansi perusahaan dagang. Hal 

ini terbukti dari nilai-nilai siswa 

yang rendah dan dari hasil 

wawancara dengan siswa yang 

menyebutkan bahwa mereka tidak 

paham dengan pelajaran akuntansi. 

Beberapa siswa menyebutkan bahwa 

pelajaran akuntansi sulit bahkan ada 

yang menyebutkan bahwa mereka 

tidak paham mulai dari awal, yaitu 

mulai pencatatan jurnal dan aturan 

pendebetan dan pengkreditan.   

Padahal kondisi dunia sekarang 

berubah. Siswa diharapkan tidak hanya 

paham dan mampu mengerjakan saja, 

tetapi mereka diharapkan untuk 

memiliki keterampilan abad 21 agar 

dapat sukses (Saavedra & Opfer, 2012;   

mailto:angela.merici.f.i@gmail.com
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Kay, 2010; Rotherham & 

Willingham, 2010). 

Ketidakmampuan siswa untuk 

memiliki keterampilan tersebut 

pada akhirnya berdampak setelah 

mereka lulus.  

Pengusaha di Pamekasan 

yang menggunakan para lulusan 

sebagai tenaga kerjanya 

mengungkapkan keluhan mereka 

dengan mengatakan bahwa lulusan 

SMK yang mampu bekerja dengan 

baik hanya siswa yang memiliki 

peringkat 10 besar. Hal ini tidak 

hanya terjadi di Pamekasan saja, 

kondisi secara nasional juga tidak 

jauh berbeda. Sebagian besar 

lulusan sekolah kejuruan (SMK) 

tidak memiliki skill yang 

dibutuhkan untuk bekerja dan dua 

puluh persen (20%) dari rekrutmen 

baru yang berlatar pendidikan SMK 

memiliki kualitas yang 

menyedihkan (World Bank, 2010; 

OECD, 2015).  

Kurangnya pemahaman dan 

skill siswa bukan hanya karena 

kesalahan siswa, namun juga 

rendahnya kualitas pembelajaran di 

pendidikan kejuruan (World Bank, 

2011). Hal ini juga dapat dilihat dari 

observasi awal yang dilakukan bahwa 

pembelajaran akuntansi perusahaan 

dagang hanya dilakukan dengan 

ceramah dan pengerjaan tugas yang 

kurang menantang yang membuat 

siswa menjadi bosan. Guru perlu 

melakukan evaluasi pembelajaran dan 

melakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru 

disajikan secara rinci dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), oleh 

sebab itu pengembangan yang 

dilakukan adalah pengembangan 

terhadap rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Tantangan bagi pengajar untuk 

menyiapkan siswa memiliki 

keterampilan abad 21 yaitu melatih dan 

mengembangkan siswa agar mampu 

berpikir kritis dan memecahkan 

masalah, komunikasi, organisasi, 

kerjasama dan kepemimpinan, serta 

meningkatkan keahlian komputer 

siswa (OECD, 2015; Ravitz, 2012; 

Musa, 2011; Despoina, 2015; Turner, 

2011). Peran tradisional guru sebagai 

penyedia pengetahuan harus berubah 

menjadi fasilitator pembelajaran, sebab 

siswa dapat belajar dari sumber 
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informasi yang luas yang ada di 

internet (Zafirov, 2013). Jika guru 

menemukan cara untuk menarik 

siswa dalam belajar, merestruktur 

kelas sehingga siswa termotivasi 

untuk belajar, akan terjadi 

perubahan yang dramatik (Krajcik, 

2006). Guru perlu merancang 

pembelajaran yang menarik bagi 

siswa dan membantu siswa untuk 

dapat memahami materi akuntansi 

dan memiliki keterampilan abad 21. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan rancangan 

pelaksanaan pembelajaran 

akuntansi perusahaan dagang 

dengan model contextual project 

based learning. 

Model project-based 

learning dipilih karena model ini 

mampu menjawab permasalahan 

tantangan pengajar dalam 

meningkatkan kemampuan ICT, 

problem solving, kerjasama 

kelompok, manajemen organisasi, 

kepemimpinan, pemecahan 

permasalahan nyata di lingkungan 

sebenarnya, meningkatkan 

pengetahuan siswa, keterampilan 

siswa, meningkatkan kepercayaan 

diri siswa, dan mampu 

mempersiapkan siswa untuk pekerjaan 

masa depan mereka, selain itu project 

based learning juga mampu 

menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan bermakna (Guo & 

Yang, 2012; Movahedzadeh, 2012; 

Alacapinar, 2008; Zafirov, 2013; 

Despoina, 2015; Ravitz, dkk, 2012; 

Musa, 2011; Başbay, 2009; 

Kunberger, 2013; Gültekin, 2005; 

Bell, 2010).  

 

Contextual learning dipilih 

karena model ini akan membawa siswa 

lebih memahami dunia nyata yang ada 

di sekitar mereka sehingga siswa dapat 

melihat hubungan antara materi 

pelajaran di sekolah dengan kehidupan 

sehari-hari (Smith, 2010). Pelajaran 

yang relevan dengan kehidupan siswa 

merupakan salah satu pembelajaran 

yang dibutuhkan untuk mengajar 

keterampilan abad 21 (Saavedra & 

Opfer, 2012). 

Pada model congtextual project 

based learning ini siswa akan 

mengerjakan proyek untuk 

mentransfer pengetahuan tentang 

akuntansi yang mereka dapatkan di 

sekolah kepada pemilik usaha dagang 

kecil di sekitar tempat tinggal mereka. 
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Hal ini sesuai dengan Silberman 

(2014:23) yang menyebutkan 

tentang paham belajar aktif yang 

dimodifikasi dari kata-kata bijak 

Konfusius. 

 

“Yang saya dengar, saya 

lupa. Yang saya dengar dan lihat, 

saya sedikit ingat. Yang saya 

dengar, lihat, dan pertanyakan atau 

diskusikan dengan orang lain, saya 

mulai pahami. Dari yang saya 

dengar, lihat, bahas, dan terapkan, 

saya dapatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Yang saya ajarkan 

kepada orang lain, saya kuasai”.  

 

Proyek untuk pembelajaran 

akuntansi perusahaan dagang 

dengan model contextual project-

based learning ini akan tercantum 

secara jelas dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran hasil 

penelitian pengembangan ini. Hasil 

pengembangan ini selanjutnya 

akan divalidasi untuk melihat 

kevalidan produk dan kesiapan 

produk untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih, dikembangkan 

berdasarkan silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran 

dan penilaian peserta didik dalam 

mencapai Kompetensi Dasar (Dirjen 

Dikdasmen, 2015). RPP disusun agar 

proses pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Komponen RPP 

mencakup: (1) identitas sekolah/nama 

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) 

KI, KD, Indikator Pencapaian 

Kompetensi; (4) tujuan pembelajaran; 

(5) materi pembelajaran; (6) 

pendekatan, model dan model; (7) 

media/alat, bahan, dan sumber belajar; 

(8) langkah-langkah pembelajaran, dan 

(9) penilaian pembelajaran. 

(Permendikbud Nomor 103 tahun 

2014).  
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Contextual Learning 

Pembelajaran kontekstual adalah 

pendekatan pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang 

dipelajari dengan kehidupan nyata 

siswa sehari-hari, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat maupun warga negara, 

dengan tujuan untuk menemukan 

makna materi tersebut bagi 

kehidupannya (Komalasari, 2014). 

Asumsi dan praktek dari contextual 

learning adalah (1) siswa terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran, 

(2) siswa melihat pembelajaran 

yang relevan, (3) siswa belajar satu 

sama lain melalui kerjasama, 

diskusi, dan refleksi diri, (4) 

pembelajaran berhubungan dengan 

dunia nyata dan/atau simulasi isu-

isu dan masalah-masalah yang 

bermakna, (5) siswa didorong untuk 

bertanggung jawab dalam 

pemantauan dan pengembangan 

pembelajaran mereka sendiri, (6) 

menghargai keberagaman latar 

belakang siswa dan pengalaman 

sebelumnya sebagai dasar mereka 

untuk belajar, (7) siswa didorong 

untuk menjadi partisipan aktif 

dalam pengembangan masyarakat, (8) 

pembelajaran siswa dinilai dalam 

berbagai cara, (9) perspektif dan 

pendapat siswa dihargai dan dihormati, 

dan (10) guru bertindak sebagai 

fasilitator (Smith, 2010).   

 

Project-based Learning 

Project-based learning adalah sebuah 

pendekatan pembelajaran yang 

mengajarkan konsep kurikulum 

melalui sebuah proyek dengan 

melibatkan siswa dalam penugasan-

penugasan kompleks yang meliputi 

perencanaan dan desain, pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, 

menciptakan produk, dan 

mengkomunikasikan hasilnya. (Bell, 

2010; Mergendoller dkk, 2006). 

Tahapan-tahapan pembelajaran dalam 

project based learning terbagi menjadi 

4 tahap. (1) Tahap 0: tahap 

perencanaan, meliputi menetapkan 

cakupan proyek, permasalahan dan ide 

besar, mengembangkan pertanyaan 

pendorong, memilih standar isi dan 

menggabungkan hasil-hasil diluar 

konten, merencanakan penugasan, 

mengatur sumber daya, memutuskan 

strategi kelompok. (2) Tahap 1: tahap 

peluncuran proyek meliputi 
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menstimulasi ketertarikan, antusias 

dan perhatian siswa, menetapkan 

harapan yang tinggi, menetapkan 

aturan, langkah-langkah, produk, 

batas waktu, dan penilaian. (3) 

Tahap 2: pembimbingan inkuiri dan 

kreasi produk meliputi 

menyediakan sumber daya yang 

digunakan, membantu siswa 

menetapkan tugas dan menilai 

kemajuan proyek, menumbuhkan 

keterampilan presentasi. (4) Tahap 

3: kesimpulan proyek meliputi 

pameran produk, melakukan 

penilaian sumatif, dan melakukan 

refleksi pada proses pembelajaran 

(Mergendoller dkk, 2006). 

 

MODEL 

Model pengembangan 

dalam penelitian ini menggunakan 

model Dick & Carey. Namun dari 

10 langkah dalam model Dick & 

Carey, penelitian ini hanya 

menggunakan 5 langkah sebagai 

berikut. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Langkah – langkah dalam 
penelitian pengembangan model Dick & 
Carey 

 
Langkah 1: Mengidentifikasi tujuan 

umum pembelajaran, yaitu apa yang 

diharapkan dapat dilakukan siswa 

SMK Negeri 1 Pamekasan kelas XI 

Keuangan  setelah memperoleh 

pembelajaran akuntansi perusahaan 

dagang di semester 1.  

Langkah 2: Melakukan analisis 

pembelajaran, yaitu mengidentifikasi 

keterampilan yang perlu dipelajari 

peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan melakukan 

analisis kurikulum 2013 dan melihat 

hasil belajar siswa sebelumnya dan 

dengan wawancara guru pengajar. 

Langkah 3: Menganalisis karakteristik 

peserta didik, yaitu menganalisis 

keterampilan spesifik yang dimiliki 

siswa di awal pembelajaran dengan 

wawancara terhadap siswa dan 

membagikan angket mengenai 

identitas diri, kondisi sosial ekonomi, 

gaya berpikir siswa, dan tingkat 

kepekaan/kepedulian sosial siswa. 
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Langkah 4: Merumuskan tujuan 

kinerja atau tujuan pembelajaran 

khusus, yaitu untuk menspesifikan 

materi yang akan diajarkan, 

menentukan strategi pembelajaran, 

dan untuk menetapkan kriteria 

evaluasi belajar siswa setelah 

pembelajaran dilakukan. 

Langkah 5: Mengembangkan 

strategi pembelajaran, yaitu 

pembelajaran akuntansi perusahaan 

dagang menggunakan model 

contextual project based learning. 

Kelima langkah tersebut 

dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan angket sebagai dasar 

rancangan produk yang 

dikembangkan, yaitu rencana 

pelaksanaan pembelajaran sebagai 

pedoman guru untuk melaksanakan 

model contextual project-based 

learning. Setelah produk selesai 

dikembangkan selanjutnya akan 

divalidasi oleh guru pengajar 

produktif keuangan di SMK Negeri 

1 Pamekasan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian 

pengembangan ini adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

silabus akuntansi perusahaan dagang 

dengan model contextual project-

based learning. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran dibuat dalam tujuh kali 

pertemuan dengan waktu per 

pertemuan 3 jam pelajaran. Pertemuan 

pertama tentang review singkat materi 

akuntansi perusahaan dagang yang 

pernah siswa peroleh, pengajuan 

pertanyaan dan perencanaan proyek 1, 

yaitu wawancara dan observasi dengan 

pemilik usaha dagang kecil tentang 

kegiatan dagang dan pelaporan 

keuangannya. Pertemuan kedua 

mengenai pembahasan laporan proyek 

1 dan mengajukan pertanyaan tentang 

usaha dagang kecil yang tidak 

membuat pelaporan keuangan, serta 

merencanakan proyek 2, yaitu 

membantu pemilik usaha kecil untuk 

membuat pembukuan sederhana 

selama satu minggu. Pertemuan ketiga 

hingga pertemuan keenam adalah 

pembahasan tentang pembuatan 

pembukuan usaha dagang kecil. 

Pertemuan ketujuh mengenai evaluasi 

pembelajaran akuntansi perusahaan 

dagang dengan model contextual 

project-based learning. 
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 Silabus akuntansi 

perusahaan dagang yang dibuat 

menunjukkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dengan model 

contextual project-based learning. 

Materi pembelajaran ditambahkan 

dengan pencatatan ke dalam 

komputer untuk mengasah 

kemampuan komputer siswa.  

 Setelah RPP dan silabus 

dibuat selanjutnya divalidasi oleh 

guru pengajar keuangan SMK 

Negeri 1 Pamekasan. Aspek yang 

diamati yaitu kelengkapan 

komponen RPP, pembagian alokasi 

waktu, kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan indikator dan 

waktu, materi pembelajaran yang 

mendukung pembelajran, 

kesesuaian model pembelajaran, 

kesesuaian media alat dan sumber 

pembelajaran, kesesuaian langkah-

langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dan contextual 

project based learning, penilaian 

dan penskoran yang tepat dan jelas, 

penggunaan bahasa yang mudah 

dipahami guru pengajar, dan 

kemanfaatan RPP.  

Berdasarkan validasi yang 

dilakukan, aspek komponen RPP 

memperoleh skor 22 dari total 28, 

aspek alokasi waktu memperoleh skor 

5 dari total 8, aspek tujuan 

pembelajaran memperoleh skor 8 dari 

total 12, aspek materi pembelajaran 

memperoleh skor 11 dari total 16, 

aspek model pembelajaran 

memperoleh skor 12 dari total 16, 

aspek media alat dan sumber 

pembelajaran memperoleh skor 6 dari 

total 12, aspek langkah-langkah 

pembelajaran memperoleh skor 18 dari 

total 24, aspek penilaian memperoleh 

skor 4 dari total 8, aspek penggunaan 

bahasa memperoleh skor 6 dari total 8, 

aspek kemanfaatan RPP memperoleh 

skor 6 dari total 8. Berdasarkan hasil 

tersebut, total skor yang diperoleh yaitu 

98 dari total skor maksimal yaitu 140. 

Rumus yang digunakan untuk tingkat 

kevalidan yaitu � =  Σ Σ  �  × % 

Keterangan: 

P = persentase kevalidan Σ = skor yang diperoleh Σ max = skor maksimal 

Berdasarkan rumus tersebut, 

diperoleh persentase tingkat kevalidan 

RPP yaitu 70%, yang berarti RPP 

cukup valid dan hanya memerlukan 

revisi kecil. Revisi yang perlu 
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dilakukan yaitu penyesuaian RPP 

dengan aturan yang baru, 

pendekatan 5M dalam saintifik 

tetap dimasukkan dalam langkah-

langkah pembelajaran, dan 

penilaian lebih spesifik dan 

mencamtumkan penskoran. 

 

 

 

KESIMPULAN 

 Siswa yang belum memiliki 

pemahaman dan kemampuan 

mengerjakan siklus akuntansi 

disebabkan pembelajaran yang 

monoton, membosankan dan tidak 

menantang. Pembelajaran akuntansi 

perusahaan dagang dengan model 

contextual project-based learning 

diharapkan mampu mengubah 

suasana pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan. 

Produk RPP yang telah dibuat 

dalam pengembangan ini cukup 

valid dan dapat dipraktekkan dalam 

kelas, dan perlu adanya penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui 

keefektivan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. 
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Abstrak 

Pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini kebanyakan cenderung masih banyak yang 

menggunakan model pembelajaran tradisional atau menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajarannya. Hal ini membuat pendidikan terlihat kuno dan kurang menarik minat peserta didik 

terutama dalam pembelajaran ekonomi. Para peserta didik agaknya kurang bersemangat dalam 

menjalani proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas, sehingga pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang diajarkan hanya cukup pada penjelasan yang disampaikan oleh guru saja. 

Lingkungan sekitar sejatinya bisa dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik sebagai laboratorium 

alami dalam sebuah pembelajaran agar lebih memahami materi yang diajarkan dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual. Para pendidik dirasa kurang memanfaatkan lingkungan yang 

ada disekitar pada proses pembelajaran yang sejatinya bisa diterapkan secara langsung oleh peserta 

didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 

Kata Kunci: sumber belajar lingkungan, pendekatan pembelajaran kontekstual, pembelajaran 
ekonomi. 

 

Pendidikan dapat diartikan 
sebagai suatu pembelajaran 
pengetahuan, ketrampilan, dan 
kebiasaan sekelompok orang yang 
diturunkan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya melalui 
pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 
Pendidikan dapat diartikan juga sebagai 
suatu pengalaman yang memiliki efek 
formatif pada cara berpikir seseorang, 
cara merasa, ataupun berupa sebuah 
tindakan. Oleh karena itu pendidikan 
dapat dilakukan di bawah bimbingan 
dan pengawasan orang lain atau bisa 
juga dilakukan secara otodidak. 

Pada umumnya pendidikan 
secara formal dibagi menjadi beberapa 
jenjang yaitu prasekolah, Sekolah 
Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan kemudian Perguruan 
Tinggi di Universitas. Selain tahapan 
tersebut, pendidikan secara formal juga 
bisa ditempuh dengan berbagai macam 
metode seperti home schooling, e-

learning, distance learning atau metode 
pendidikan lainnya yang sesuai dengan 
karakteristik atau kebutuhan anak 
untuk belajar. Pemilihan metode 
tersebut bertujuan untuk 
mempermudah anak dalam belajar atau 
memberikan kelonggaran bagi anak 
untuk mengikuti pembelajaran. Oleh 
karena itu, maka suatu proses atau 
kegiatan mengajar tidak serta merta 
dilakukan di dalam kelas saja, akan 
tetapi bisa dilakukan di lingkungan 
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sekitar disesuaikan dengan kebutuhan 
dan juga karakter peserta didik tersebut. 

Pada dasarnya para peserta didik 
juga mempunyai karakteristik 
intelektual yang berbeda-beda disetiap 
jenjang pendidikan sesuai dengan usia 
peserta didik tersebut. Sehingga 
pendidikan yang diberikanpun harus 
sesuai dengan karakteristik intelektual 
para peserta didik tersebut agar apa 
yang menjadi tujuan dari sebuah 
pembelajaran dapat tercapai seperti 
yang diharapkan. Piaget (dalam 
Aunurrahman, 2009) menjelaskan 
bahwa perbedaan karakteristik peserta 
didik dapat dilihat dari perkembangan 
konitifnya atau sering disebut dengan 
istilah kognisi. Proses utama yang 
digolongkan di bawah istilah kognisi 
mencakup mendeteksi, menafsirkan, 
mengelompokkan dan mengingat 
informasi, mengevaluasi gagasan, 
menyimpulkan prinsip dan kaidah, 
mengkhayal segala kemungkinan, 
menghasilkan strategi dan berfantasi. 
Bila disimpulkan maka kognisi dapat 
dipandang sebagai kemampuan yang 
mencakup segala bentuk pengenalan, 
kesadaran, pengertian yang bersifat 
mental pada diri individu yang 
digunakan dalam interaksinya antara 
kemampuan potensial dengan 
lingkungan seperti: dalam aktivitas 
mengamati, menafsirkan 
memperkirakan, mengingat, menilai 
dan lain-lain.  

Keating (Syamsu Yusuf, 
2004:195-196) mengklasifikasikan 
karakteristik perkembangan intelektual 
remaja terdiri dari 1) kemampuan 
intelektual remaja telah sampai pada 
fase operasi formal sebagaimana 
konsep Piaget. Berlainan dengan cara 
berpikir anak-anak yang tekanannya 

kepada kesadaran sendiri di sini dan 
sekarang (here and now), cara berpikir 
remaja berkaiatan erat dengan dunia 
kemungkinan (world of possibilities), 
2) melalui kemampuannya untuk 
menguji hipotesis, muncul kemampuan 
nalar secara ilmiah, 3) mampu 
memikirkan masa depan dan membuat 
perencanaan dan mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan untuk 
mencapainya, 4) mampu menyadari 
aktivitas kognitifnya dan mekanisme 
yang membuat proses kognitif tersebut 
efisien atau tidak efisien dan 5) 
cakrawala berpikirnya semakin luas. 
Beranjak dari penjelasan tersebut maka 
suatu pembelajaran seharusnya bisa 
dilakukan lebih variatif. Misalnya 
melakukan pembelajaran di dalam 
kelas, di luar kelas, di laboratorium 
maupun di lingkungan yang alami. Tapi 
pada kenyataannya, pembelajaran di 
sekolah hanya dilakukan di dalam kelas 
saja dan hanya memanfaatkan sumber 
belajar yang direncanakan atau 
disiapkan tanpa memanfaatkan sumber 
belajar lingkungan sekitar dalam 
pembelajaran. Kegiatan belajar di 
dalam kelas sejatinya dapat diartikan 
sebagai proses belajar dalam 
lingkungan yang sempit dengan segala 
keterbatasan yang ada di dalam kelas 
tersebut, terutama hal-hal yang 
berkaitan dengan penggunaan media 
dan bahan pembelajaran yang terbatas 
dan hanya dilakukan di dalam ruangan 
kelas saja. Hal ini cenderung akan 
membatasi keterlibatan peserta didik 
dalam proses pengembangan potensi 
yang dimilikinya. Berdasarkan 
penjelasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa peserta didik pada usia remaja 
sudah mulai mencoba mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan yang ada. 
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Pada tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh Depdiknas juga dapat 
diketahui bahwa untuk memberikan 
bekal kemampuan dasar yang 
bermakna bagi kehidupan peserta didik 
di lingkungan masyarakat. 
Pembelajaran ekonomi pada dasarnya 
juga membahas hubungan antara 
manusia dengan lingkungannya. Hal ini 
lingkungan yang dimaksud adalah 
lingkungan dimana peserta didik 
tersebut tinggal dan berkembang 
menjadi bagian dari masyarakat 
tersebut. Oleh karena itu sudah 
semestinya pembelajaran ekonomi ini 
dilakukan atau diarahkan pada bentuk 
pembelajaran contextual yang mana hal 
ini berguna sebagai upaya mengaitkan 
isi mata pelajaran ekonomi dengan 
dunia nyata. 

Proses pembelajaran contextual 
merupakan sebuah bentuk dari 
pembelajaran yang berusaha untuk 
melihat sebuah kenyataan yang ada di 
lingkungan sekitar peserta didik. Elaine 
(2002:67) menyatakan bahwa: 

Strategi pembelajaran 
Contextual Teaching and 

Learning adalah sebuah 
proses pendidikan yang 
bertujuan melihat makna di 
dalam materi akademis 
yang mereka pelajari 
dengan cara 
menghubungkan subjek 
akademis dengan konteks 
dalam kehidupan 
keseharian mereka, yaitu 
dengan konteks keadaan 
pribadi, sosial, dan budaya 
mereka.  
Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik 
kemudian diarahkan untuk memaknai 

antara pengetahuan yang didapatkan di 
sekolah dengan pengetahuan yang 
didapatkannya di lingkunngan 
sekitarnya. 
 

Pembelajaran Ekonomi 

Ilmu ekonomi merupakan sebuah 
bagian dari ilmu-ilmu sosial dan 
memiliki obyek formal sama dengan 
obyek formal ilmu-ilmu sosial lainnya. 
Obyek material ilmu ekonomi terkait 
dengan bagaimana manusia melakukan 
pilihan dalam memenuhi 
kebutuhannya. Ilmu ekonomi 
mempelajari tentang perilaku individu 
dan masyarakat untuk memperoleh 
jawaban bagi masalah yang 
menyangkut hubungan antara 
kebutuhan manusia dan alat 
pemuasnya.  

Ilmu ekonomi juga mempelajari 
tentang bagaimana seseorang berpikir 
untuk memenuhi kebutuhannya yang 
tidak terbatas dengan sumber daya yang 
terbatas yang dia miliki. Hal ini seperti 
yang disampaikan oleh Jahan:2011, 

“The science of Economics 

has emerged as a discipline 

to discuss how people are 

engaged in different 

activities to earn money 

and how do they endeavor 

to satisfy unlimited wants 

with limited means. The 

knowledge of economics is 

indispensable to know 

about how best to solve the 

manifold economic 

problems by the proper 

utilization of resources in 

the society” 
 

Hal serupa juga ditegaskan oleh A. 
Samuelson dalam Rudramamba 
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(2010:26) bahwa pengertian dari ilmu 
ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang 
mempelajari tentang bagaimana 
seseorang dan masyarakat memilih, 
dengan atau tanpa menggunakan uang, 
mempekerjakan sumberdaya yang 
produktif yang memiliki alternative 
untuk memproduksi komoditas yang 
bervariasi dan juga mendistribuskannya 
untuk dikonsumsi sekarang dan nanti 
untuk berbagai orang dan kelompok 
masyarakat.  

Luasnya ilmu ekonomi inilah 
serta terbatasnya alokasi waktu belajar 
di sekolah membuat standar 
kompetensi dan kompetensi dasar pada 
mata pelajaran ekonomi di sekolah 
SMA/MA khususnya, dibatasi dan 
hanya difokuskan kepada fenomena-
fenomena empirik ekonomi yang ada 
disekitar peserta didik, sehingga peserta 
didik dapat merekam, mengamati, 
bahkan mempraktikkan secara 
langsung segala peristiwa ekonomi 
yang terjadi di sekitar lingkungannya 
dan mengambil manfaat untuk 
kehidupannya yang lebih baik. 

Ruang lingkup mata pelajaran 
ekonomi di SMA dan MA dimulai dari 
masalah – masalah ekonomi yang 
terjadi di lingkungan kehidupannya 
yang terdekat hingga pada lingkungan 
yang terjauh. Adapun ruang lingkup 
pelajaran ekonomi di SMA dan MA 
adalah perilaku ekonomi dan 
kesejahteraan yang secara rinci 
mencakup aspek-aspek berekonomi, 
ketergantungan, spesialisasi dan 
pembagian kerja, perkoperasian, 
kewirausahaan dan pengelolaan 
keuangan perusahaan. 
 
Hakikat Pembelajaran Ekonomi 

 Matapelajaran ekonomi 
mempunyai hakekat pembelajaran 
ekonomi, yaitu: 

1. Setiap bidang studi memiliki 
tujuan masing-masing yang 
sangat ditentukan oleh 
karakteristik dari masing-
masing bidang studi. 

2. Ekonomi merupakan ilmu 
tentang perilaku dan tindakan 
manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang 
bervariasi dan berkembang 
dengan sumber daya yang ada 
melalui pilihan-pilihan 
kegiatan produksi, konsumsin 
dan/atau distribusi. 

3. Luasnya ilmu ekonomi dan 
terbatasnya waktu yang 
tersedia membuat standar 
dasar pada pembelajaran 
ekonomi (SMA/MA 
khususnya) dibatasi dan 
difokuskan kepada kepada 
fenomena empiris ekonomi 
yang ada disekitar peserta 
didik, sehingga peserta didik 
dapat merekam peristiwa 
ekonomi yang terjadi disekitar 
lingkungannya dan 
mengambil manfaat untuk 
kehidupannya yang lebih baik. 
 

Tujuan Pembelajaran Ekonomi 
Penyusunan tujuan pembelajaran 

merupakan tahapan penting dalam 
rangkaian pengembangan desain 
pembelajaran. Dari tahap inilah 
ditentukan apa dan bagaimana harus 
melakukan tahap lainnya. Apa yang 
dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 
menjadi acuan untuk menentukan jenis 
materi, strategi, metode, dan media 
yang akan digunakan dalam proses 



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

174 

 

pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, 
pembelajaran akan menjadi kegiatan 
tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi 
tidak efektif. Tujuan belajar berfungsi 
sebagai acuan dari semua komponen 
rancangan atau desain instruksional. 
Oleh karena itu tujuan belajar harus 
dirumuskan secara tepat atau jitu sesuai 
dengan tingkah laku/kemampuan 
aktual yang harus dimiliki oleh siswa  
setelah selesai belajar sebagai suatu 
kebulatan kompetensi. 

Dalam pelajaran ekonomi  sendiri 
mempunyai tujuan agar siswa 
diharapkan mampu menerapkan konsep 
dan teori ekonomi dalam menghadapi 
permasalahan ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari. Lebih spesifik 
tujuan dari mata pelajaran ekonomi 
tersebut adalah: 

1. Memahami sejumlah konsep 
ekonomi untuk mangaitkan 
peristiwa dan masalah yang 
terjadi dilingkungan individu, 
rumah tangga, masyarakat dan 
negara. 

2. Menampilkan sikap ingin tahu 
terhadap sejumlah konsep 
ekonomi yang diperlukan 
untuk mendalami ilmu 
ekonomi. 

3. Membentuk sikap bijak, 
rasional dan 
bertanggungjawab dengan 
memliki pengetahuan dan 
ketrampilan ilmu ekonomi, 
manajemen, dan akuntansi 
yang bermanfaat bagi diri 
sendiri, rumah tangga, 
masyarakat dan negara. 

4. Membuat keputusan yang 
bertangguangjawab mengenai 
nilai-nilai sosial ekonomi 
dalam masyarakat yang 

majemuk, baik dalam skala 
nasional maupun 
internasional. 

Bonnie T. Meszaros ert.al dalam 
bukunya yang berjudul National 

Content Standards in Economics 
mengatakan bahwa di Amerika Serikat, 
kompetensi atau ketrampilan utama 
yang diharapkan dari siswa yang 
belajar ilmu ekonomi adalah 
dibangunnya kecakapan dan bakat ilmu 
ekonomi untuk: 

1. Mengidentifikasi 
permasalahan-
permasalahan 
ekonomi, alternative 
ekonomi dan 
keuntungan/laba. 

2. Menganalisis 
pengaruh atau 
perangsang 
pekerjaan dalam 
situasi ekonomi. 

3. Memeriksa 
konsekuensi-
konsekuensi 
perubahan kondisi 
ekonomi dan 
kebijakan negara. 

4. Mengumpulkan dan 
mengorganisasikan 
fakta ekonomi. 

5. Membandingkan 
laba atau 
keuntungan dengan 
biaya. 

      (Tim Pengembang 
Ilmu Pendidikan 
FIP-UPI, 
(2007:310)) 

 

Karakteristik Siswa SMA 

 Peserta didik yang ada pada 

jenjang SMA berada pada tahapan 
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masa remaja akhir. Perbedaan batasan 

umur ini menyebabkan karakter yang 

dimiliknya pun juga berbeda. 

Perbedaan ini meliputi beberapa aspek 

yaitu, fisik, psikomotor, bahasa, 

kognitif, sosial, moralitas, keagamaan, 

konatif, emosi afektif dan kepribadian. 

 

Pembelajaran Kontekstual 

Proses pembelajaran contextual 

merupakan sebuah bentuk dari 

pembelajaran yang berusaha untuk 

melihat sebuah kenyataan yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik. Elaine 

(2002:67) menyatakan bahwa: 

Strategi pembelajaran 

Contextual Teaching and 

Learning adalah sebuah 

proses pendidikan yang 

bertujuan melihat makna di 

dalam materi akademis yang 

mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek 

akademis dengan konteks 

dalam kehidupan keseharian 

mereka, yaitu dengan konteks 

keadaan pribadi, sosial, dan 

budaya mereka.  

 

 

Sumber Belajar 

Dalam proses belajar mengajar 

sangat diperlukan adanya sumber-

sumber yang tujuannya untuk 

memberikan informasi sejelas-jelasnya 

kepada peserta didik agar mereka 

memahami apa yang dijelaskan oleh 

guru. Sumber-sumber ini sering 

diistilahkan dengan sumber belajar 

atau learning resouces. Di sini sumber 

belajar dapat berupa data, orang, 

lingkungan atau dalam bentuk lainnya 

yang bisa digunakan oleh peserta didik 

dalam belajar, baik secara terpisah 

maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu (Iskandar : 2009). 

Di dalam pembelajaran 

tradisional guru tampak lebih dominan 

dalam pembelajaran, sehingga 

kegiatan pembelajaran lebih terpusat 

pada guru (teacher centered). Pada saat 

ini perkembangan dari sumber belajar 

sudah semakin berkembang, seiring 

dengan terjadinya kemajuan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kreativitas manusia. 

Belajar dengan menggunakan 

lingkungan memungkinkan siswa 

menemukan hubungan yang sangat 

bermakna antara ide-ide abstrak dan 

penerapan praktis di dalam konteks 

dunia nyata, konsep dipahami melalui 

proses penemuan, pemberdayaan, dan 

hubungan. Winaputra (1997:5) 

mengatakan bahwa pemanfaatan 

lingkungan didasari oleh pendapatan 

pembelajaran yang lebih bernilai, 

sebab para siswa dihadapkan dengan 

peristiwa dan keadaan yang 

seharusnya. 

Sumber belajar dibedakan 

menjadi lima jenis, yaitu: manusia, 

bahan pengajaran, alat atau 
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perlengkapan, aktivitas, dan 

lingkungan. 

Bekerja dan belajar yang 

berbasis lingkungan sekitar 

memberikan nilai lebih, baik bagi si 

pembelajar itu sendiri maupun bagi 

lingkungan sekitar. Katakanlah belajar 

ilmu sosial atau belajar ekonomi, maka 

lingkungan sosial dan ekonomi sekitar 

dapat menjadi laboratorium alami. 

Pembelajaran ini dapat dilakukan 

sembari melakukan 

pemberdayaan (empowering) terhadap 

kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat, sementara si pembelajar 

dapat melakukan proses pembelajaran 

dengan lebih baik dan efisien. 

Rudramamba (2004:162) 

mendefinisikan bahwa ada lingkup 

bidang yang cukup luas dalam 

pembelajaran ekonomi.  

“there is a great scope for 
field activities in the teaching 

of Economics. Following are 

some of the activities that can 

be organised this regrad: 

Survey of Economics Needs 

of a Community, Land Used 

Survey, Household Survey, 

Survey of Sources of 

Irrigation for Farming in The 

Neighbourhood, Survey 

Regarding Means of 

Personal Transport, Survey 

of Agricultural Implements 

Used by Farmers, Survey of 

Manures and Fertilizers 

Used by Farmers in a Village, 

Traffic Flow Survey, Working 

of a Bank, Working of a 

Cottage Industry, Visit to a 

Market, Visit to Stock 

Exchange Market, Visit to a 

Factory, Visit to an Industrial 

Area, Survey of Economics 

and Social Amenities 

Available in Two Different 

Areas, Working of an 

Employment Exchange.” 

 

PENUTUP 
 Pembelajaran ekonomi 
sejatinya sangat dekat dengan 
kehidupan sehari-hari dari peserta 
didik. Sehingga pembelajaran ekonomi 
seharusnya tidak hanya hanya 
dilakukan di dalam kelas saja. 
Lingkungan sekitar sejatinya bisa 
dimanfaatkan menjadi sebuah 
laboratorium pembelajan ekonomi 
yang alami. Peserta didik memperoleh 
ilmu dari buku dan proses pembelajaran 
di dalam kelas kemudian mereka bisa 
lebih memahami materi yang telah 
disampaikan oleh guru tersebut 
dilingkungannya dengan mengamati 
secara langsung maupun 
mempraktikkannya sekaligus. Hal ini 
akan jauh lebih memaksimalkan 
pencapaian tujuan dari sebuah 
pembelajaran. 
 Proses pembelajaran 
dilingkungan yang menggunakan 
pendekatan kontekstual dalam 
praktiknya tetap harus disertai dengan 
scenario yang tepat, agar peserta didik 
tetap pada inti pokok pembelajaran 
yang sedang berlangsung. Sehingga apa 
yang disampaikan oleh guru di dalam 
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kelas sesuai dengan apa yang dipelajari 
peserta didik di lingkungan luar kelas. 
 Dengan adanya pemaksimalan 
proses pembelajaran di lingkungan 
sekitar tersebut diharapkan peserta 
didik bisa lebih memahami pelajaran 
yang disampaikan di kelas dan 
menerapkannya dengan lebih baik di 
dalam kehidupannya. Hal ini 
dikarenakan kehidupan sehari-hari 
tidaklah lepas dari hal yang berkaitan 
dengan matapelajaran ekonomi. 
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Abstrak 

Teknologi informasi mengalami kemajuan yang pesat, keberadaan teknologi informasi sangat 

dibutuhkan dalam membantu mempermudah pekerjaan khususnya dalam profesi akuntansi. Dalam 

profesi akuntansi diperlukan adanya kemampuan dalam menguasai teknologi informasi (aplikasi 

komputer akuntansi). Untuk membentuk kemampuan akan penguasaan teknologi informasi, maka 

di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi diajarkan aplikasi komputer akuntansi yaitu myob. 

Di SMK ditemukan masih terdapat keterbatasan didalam penguasaan teknologi informasi dan 

sarana yang ada. Perkembangan akuntansi ini dapat dilihat dari munculnya program aplikasi 

komputer akuntansi (MYOB Accounting) yang berfungsi mengotomatisasikan pembukan secara 

lengkap, terperinci, dan akurat sehingga akan lebih memudahkan dalam membuat laporan 

keuangan dibandingkan dengan penggunaan secara manual. Manfaat yang dirasakan dari 

memahami myob accounting adalah siswa dapat mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, 

terperinci, dan akurat. Myob mudah dimengerti dan dipelajari. Begitu pula dengan fungsi-fungsi 

yang dimilikinya, terdefinisi dengan sangat jelas. Pada program Myob telah disediakan fasilitas 

yang diperlukan untuk mengelola data akuntansi sehingga kita hanya mengoperasikannya. Selain 

memudahkan dalam menginput laporan keuangan, myob juga menjamin keamanan data. Kita bisa 

memproteksi data kita sehingga tidak mungkin diubah oleh orang lain 

Kata Kunci: Pembelajaran Akuntansi, Laporan Keuangan, Teknologi Informasi 

 

Pendidikan menengah kejuruan 

merupakan pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang 

mengutamakan kemampuan peserta 

didik yang memiliki ketrampilan 

sebagai bekal untuk dapat bekerja 

dalam bidang tertentu, kemampuan 

beradaptasi di lingkungan kerja, 

melihat peluang kerja dan 

mengembangkan diri dikemudian 

hari. Definisi ini sesuai dengan UU 

Sisdiknas tahun 2003 pasal 15 yang 

berbunyi pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang 

keahlian tertentu. Terdapat beberapa 

bidang keahlian dalam Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), salah 

satunya adalah bidang akuntansi. 

Menurut Harahap (2003:4), 

Akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran 

dengan cara tertentu, dalam ukuran 

moneter, transaksi dan kejadian-

kejadian yang umumnya bersifat 

mailto:arie.chrsty@gmail.com
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keuangan, termasuk menafsirkan 

hasil-hasilnya. Akuntansi di Sekolah 

Menegah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu jurusan yang 

bertujuan untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki keahlian dan 

siap bekerja dalam bidang akuntansi. 

Untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas tentu memerlukan 

pembelajaran dan ketrampilan yang 

berkualitas juga. Oleh karena itu, 

perlu dipilih model pembelajaran 

akuntansi yang efektif di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Menurut 

DEPDIKNAS (2003:6) fungsi mata 

pelajaran akuntansi adalah 

mengembangkan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap rasional, teliti, 

jujur dan bertanggungjawab melalui 

prosedur pencatatan, pengelompokan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan, 

penyusunan laporan keuangan dan 

penafsiran perusahaan berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Sedangkan tujuan mata pelajaran 

akuntansi yaitu membekali siswa 

lulusan SMK sederajat dalam 

berbagai kompetensi dasar, prinsip 

dan prosedur akuntansi yang benar, 

baik untuk kepentingan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi 

ataupun terjun ke masyarakat, 

sehingga memberikan manfaat bagi 

kehidupan siswa. 

Perkembangan akuntansi ini 

dapat dilihat dari munculnya 

program aplikasi komputer 

akuntansi (MYOB Accounting) 

yang berfungsi 

mengotomatisasikan pembukan 

secara lengkap, terperinci, dan 

akurat sehingga akan lebih 

memudahkan dalam membuat 

laporan keuangan dibandingkan 

dengan penggunaan secara 

manual. 

Program aplikasi komputer 

akuntansi (MYOB) diharapkan 

dapat membantu siswa mengatasi 

kesulitan tersebut, lebih lanjut 

program myob dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan 

ketrampilan membuat laporan  

keuangan dari data-data yang telah 

tersedia.  Tujuan kompetensi ini 

pada dasarnya adalah 

memperkenalkan cara kerja 

program aplikasi komputer yang 

sering digunakan perusahaan 

(DUDI) dalam mengerjakan 

akuntansi, dimulai dari entri data 

jurnal sampai dengan penyajian 

laporan keuangan perusahaan. 

Dilapangan banyak perusahaan-
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perusahaan/instansi yang 

menggunakan program aplikasi 

komputer akuntansi (myob), 

sehingga apabila siswa disekolah 

sudah mengenal program aplikasi 

komputer akunatansi (myob), 

maka pada saat praktek di 

lapangan tidak akan mengalami 

kesulitan. 

 

Landasan Teori 

1. Akuntansi 

Akuntansi merupakan 

kumpulan konsep dan teknik yang 

digunakan untuk mengukur dan 

melaporkan informasi keuangan 

dalam satu unit usaha ekonomi. 

Informasi akuntansi sangat potensial 

untuk dilaporkan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan, seperti manajer 

perusahaan, pemilik, kreditur, 

pemerintah, analisis keuangan dan 

karyawan. Manajer perusahaan 

membutuhkan informasi akuntansi 

untuk pengambilan keputusan 

manajerial dan bisnis, investor 

tentunya dalam ekspetasi dan harapan 

terhadap hasil investasinya dalam 

bentuk hasil usaha dan keuntungan 

(deviden), kreditur berkepentingan 

terhadap menyelesaikan 

pinjamannya, pemerintah 

memerlukan informasi terhadap pajak 

dan regulasi (peraturan), analisis 

keuangan menggunakan akuntansi 

untuk dasar menyatakan opini 

(pendapat) terhadap investasi yang 

akan direkomendasikan, karyawan 

berharap ingin bekerja di perusahaan 

yang mampu untuk mendukung 

pengembangan karir dan penghasilan 

lebih baik. 

Peran akuntansi sebagai alat 

bantu dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan keuangan semakin 

disadari oleh semua pihak yang 

berkepentingan. Bahkan organisasi 

pemerintahpun, sekarang ini sedang 

berupaya untuk menerapkan konsep-

konsep akuntansi pada pola 

manajemennya untuk tujuan 

pertanggungjawaban kegiatan. Itulah 

sebabnya, akuntansi semakin banyak 

dipelajari diberbagai lapisan 

masyarakat mualai dari siswa sekolah 

dipendidikan dasar sampai dengan 

pendidikan tinggi. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa 

sebagian besar informasi yang 

diperlukan para manajer modern 

adalah informasi akuntansi. Oleh 

karena itu, para manajer dituntut 

untuk memiliki kemampuan 

menganalisis dan menggunakan data 
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akuntansi. Perkembangan 

perekonomian yang semakin pesat 

inilah yang menuntut para pelaku 

ekonomi untuk lebih memahami data 

akuntansi yang dapat memberikan 

informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Definisi akuntansi menurut Erly 

Suandy dan Jessica (2008:3) bahwa 

“akuntansi dapat didefinisikan 

sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan mengenai 

aktifitas ekonomi dan kondisi dari 

suatu entitas/perusahaan kepada 

pihak yang berkepentingan.” 

Definisi Soemarso (2009:14) 

dalam bukunya Akuntansi Suatu 

Pengantar yang menerangkan bahwa: 

“akuntansi (accounting) suatu 

disiplin yang menyediakan informasi 

penting sehingga memungkinkan 

adanya pelaksanaan dan penilaian 

jalannya perusahaan secara efisien.” 

Dengan demikian secara 

umum, akuntansi dapat diartikan 

sebagai sistem informasi keuangan 

yang menghasilkan laporan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktifitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. 

Sebagai suatu sistem informasi 

keuangan, akuntansi merupakan 

sebuah proses dari tiga aktifitas, yaitu 

pengidentifikasian, pencatatan dan 

komunikasi kejadian-kejadian 

ekonomi suatu perusahaan yang 

menghasilkan informasi bagi 

penggunanya. 

2. Laporan Keuangan 

Laporan yang menghasilkan 

informasi keuangan disebut laporan 

keuangan. Komponen utama dalam 

laporan keuangan perusahaan 

meliputi laporan laba rugi, laporan 

ekuitas pemilik, neraca dan laporan 

arus kas. 

a. Laporan Laba Rugi (L/R).  

Laporan ini melaporkan 

pendapatan dan beban selama 

periode waktu tertentu berdasarkan 

konsep penanding (matcting 

concept). Konsep penanding 

digunakan untuk menandingkan 

atau mengaitkan antara pendapatan 

dan beban selama periode 

terjadinya. 

Selain itu, laporan laba rugi 

juga melaporkan keebihan 

pendapatan terhadap beban-beban 

yang terjadi, yang disebut laba 

bersih (net income), dan sebaliknya 

jika beban melebihi pendapatan 
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disebut rugi (net losses). Ada dua 

pendekatan dalam mencatat dan 

menggolongkan serta 

mengikhtisarkan transaksi-transaksi 

yang terjadi di dalam perusahaan. 

Pendekatan itu adalah dasar tunai 

(cash basis) dan dasar waktu 

(accrual basis). 

b. Laporan Ekuitas 

Laporan ekuitas pemilik 

melaporkan perubahan ekuitas 

pemilik selama jangka waktu 

tertentu. Laporan ini merupakan 

penghubung antara laporan laba rugi 

dengan neraca. Laporan ini 

dipersiapkan setelah laporan laba 

rugi, karena laba bersih atau rugi 

bersih periode berjalan harus 

dilaporkan dalam laporan ini. 

Laporan ini dibuat sebelum 

mempersiapkan neraca, karena 

jumlah ekuitas pemilik pada akhir 

periode harus dilaporkan dineraca. 

c. Neraca 

Neraca perusahaan merupakan 

laporan keuangan yang menunjukan 

aset, kewajiban dan ekuitas pemilik 

per tanggal tertentu. Bentuk neraca 

ada 2 (dua), yaitu bentuk akun 

(account form) dan bentuk laporan 

(report form). Pada neraca bentuk 

akun, aset ditempatkan disebelah 

kiri, sedangkan kewajiban dan 

ekuitas ada disebelah kanan. Pada 

neraca dengan bentuk laporan, 

neraca diletakkan diatas, sebelum 

kewajiban. 

Bagian aset dalam neraca 

biasanya disusun berdasarkan 

urutan cepat lambatnya aset tersebut 

dikonversikan menjadi kas atau 

digunakan dalam operasi. Pada 

bagian kewajiban, semua jenis 

kewajiban harus disajikan 

berdasarkan urutan waktu 

pembayarannya. Kewajiban yang 

harus segera diselesaikan pada 

urutan yang paling atas. Sedangkan 

pada bagan ekuitas pemilik, karena 

jenis perusahaannya adalah 

perorangan, maka hanya ada satu 

modal pemilik.  

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukan 

sumber dan penggunaan kas selama 

satu periode sehingga saldo kas 

nampak seperti di neraca, laporan 

arus kas membutuhkan 

data/informasi dari neraca periode 

sebelumnya dan periode yang 

bersangkutan dan laporan laba rugi 

pada periode yang bersangkutan. 

Laporan arus kas terdiri dari 3 (tiga) 

bagian, yaitu: (1) arus kas dari 
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aktivitas operasi, (2) aktivitas 

investasi, (3) aktivitas pendanaan.  

3. Siklus Akuntansi 

Dalam akuntansi terdapat siklus 

akuntansi yang terdiri dari kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan 

suatu proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pelapor informasi 

ekonomi. Definisi siklus akuntansi 

yang dikemukakan Michell Suharli 

(2006:49) bahwa siklus akuntansi 

adalah urutan transaksi, peristiwa, 

aktivitas dan proses dari awal 

sampai akhir dimulai dari awal 

seperti lingkaran yang tidak akan 

pernah putus. 

Sedangkan menurut Sofya 

Syari Harahap (2003:16) dalam 

bukunya Teori Akuntansi bahwa 

“proses akuntansi adalah proses 

pengolahan data sejak terjadinya 

transaksi, kemudian transaksi ini 

memiliki bukti yang sah sebagai 

dasar terjadinya transaksi kemudian 

berdasarkan data atau bukti ini, 

maka diinput keproses pengolahan 

data sehingga menghasilkan output 

berupa informasi laporan 

keuangan.” 

Dari definisi tersebut, siklus 

akuntansi merupakan suatu proses 

pengolahan data yang terdiri dari 

urutan transaksi yang berdasarkan 

bukti transaksi, sehingga dapat 

menghasilkan informasi laporan 

keuangan. 

Siklus ini dimulai dari 

terjadinya transaksi, sampai 

penyiapan laporan keuangan pada 

akhir suatu periode. Siklus 

akuntansi dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

 

4. Komputer Akuntansi 

Kebutuhan akan adanya sistem 

informasi yang baik serta penggunaan 

komputer di dalam otomatisasi kantor 

dan sistem yang terpadu adalah 

kebutuhan yang sangat penting dan 

keharusan bagi perusahaan untuk 

tetap eksis dalam dunia bisnis.  

Keberadaan komputer 

akuntansi adalah merupakan solusi 

tepat dalam mengajarkan akuntansi 

dengan menerapkan atau 

menggunakan teknologi informasi. 

Akuntansi memiliki karakteristik 

Bukti 
Transaksi

Jurnal

Buku Besar 
Utama

Neraca 
Saldo

Jurnal 
Penyesuaia

n

Laporan 
Keuangan

Jurnal 
Penutup

Jurnal 
Pembalik
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yang unik. Salah satu definisi 

akuntansi adalah suatu seni mencatat, 

menggolongkan, menganalisa, 

manafsirkan dan menyajikan laporan 

keuangan dalam suatu perusahaan 

secara sistematis (PSAK). Jadi jelas 

dalam hal ini bahwa akuntansi adalah 

suatu proses atau transformasi data 

akuntansi menjadi informasi 

akuntansi atau yang sering disebut 

dengan laporan keuangan. Proses 

transformasi data akuntansi menjadi 

informasi akuntansi dilakukan 

dengan melalui beberapa tahap 

sehingga tahapan tersebut menadi 

suatu siklus yang disebut siklus 

akuntansi. Beberapa elemen yang 

dapat dijelaskan dalam siklus 

akuntansi di atas adalah sebagai 

berikut (PSAK No.1): 

a. Bukti Transaksi 

Merupakan seluruh dokumen 

yang digunakan untuk mencatat 

setiap transaksi yang terjadi 

dalam suatu perusahaan. 

Contoh bukti transaksi antara 

lain kwitansi, faktur, cek, bukti 

kas keluar dan sebagainya. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan 

akuntansi yang pertama yang 

digunakan melakukan 

pencatatan, pengklasifikasian 

dan peringkasan data keuangan. 

c. Buku Besar 

Buku Besar atau General 

Ledger merupakan buku yang 

digunakan untuk melakukan 

peringkasan, pengklasifikasian 

data-data keuangan yang 

berasal dari data jurnal dari 

hasil posting. 

d. Buku Pembantu 

Buku pembantu merupakan 

buku yang terdiri darai 

rekening-rekening pembantu 

yang berisi rincian data 

keuangan yang tercantum dari 

rekening tertentu yang ada 

dalam buku besar (dalam 

perusahaan dagang). 

e. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan 

hasil akhir dari proses 

pengolahan data akuntansi 

berupa Neraca, Laporan Laba-

Rugi, Laporan Perubahan 

Modal, Arus Kas dan lain-lain. 

Dalam program aplikasi 

komputer akuntansi siklus 

akuntansinya dilakukan secara 

otomatis. Dalam siklus ini dimulai 

dari pencatatan transaksi 

berdasarkan bukti transaksi ke 
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dalam jurnal, kemudian data jurnal 

diposting ke buku besar. Dari buku 

besar dipindahkan ke neraca saldo, 

kemudian membuat neraca lajur, 

lalu dilakukan penyesuaian 

berdasarkan data neraca lajur 

dibuatlah laporan keuangan. 

5. Program MYOB 

Myob Accounting adalah 

aplikasi komputer akuntansi yang 

popular saat ini. Berdasarkan pada 

kompetensi kejuruan untuk jurusan 

akuntansi standar kompetensi 

mengoperasikan komputer akuntansi 

maka aplikasi komputer akuntansi 

yang dipergunakan adalah myob. 

Menyelesaikan siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan dagang secara 

komputer dengan myob mendapatkan 

alokasi waktu 140 jam (DITPSMK). 

Myob Accounting memfokuskan 

pada perusahaan jasa dan dagang 

disamping perusahaan yang lain pun 

bisa juga diterapkan. Paling cocok 

aplikasi ini diterapkan pada 

perusahaan menegah kebawah, untuk 

perusahaan besar rasanya tidak 

memadai, karena biasanya 

perusahaan besar jumlah transaksinya 

sangat komplek sehingga biasanya 

mempunyai program yang dirancang 

sendiri sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan tersebut. Myob 

Accounting adalah sebuah software 

akuntansi yang dibuat secara terpadu 

(integrated software) memuat siklus 

akuntansi dari penjurnalan sampai 

dengan penyusunan laporan 

keuangan. 

Program aplikasi akuntansi 

yang digunakan untuk 

mengotomatisasikan pembukuan 

secara lengkap, cepat dan akurat. 

Sistem pembukuan terintegrasi 

memberikan efisiansi kerja, myob 

memberikan kemudahan dalam 

proses administrasi usaha dengan 

mengintegrasikan fungsi-fungsi Buku 

Besar, Keuangan, Pembelian, 

Penjualan, Persedian dan Pengelolaan 

Relasi, dimulai dari proses input 

dokumen dasar sampai pada proses 

pelaporan, dengan memlalui menu 

yang tersedia di myob yaitu: Account, 

Banking, Sales, Time Billing, 

Purchase,   Payroll, Inventory, Card 

File. Dengan terintegrasinya fungsi-

fungsi Buku Besar, Keuangan, 

Pembelian, Penjualan dan Persedian 

memberikan efisiensi kerja dengan 

menghilangkan pengulangan 

pencatatan transaksi, melalui fungsi-

fungsi yang berbeda dan 
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memungkinkan ekplorasi data yang 

maksimal. 

Dalam program myob banyak 

sekali fungsi yang dapat diatur untuk 

mempermudah penggunaan, salah 

satunya adalah otomatisasi proses 

pembukuan dengan mengunakan Link 

Account (link perkiraan transaksi) 

yang akan mengambil alih proses 

pembukuan mulai dari proses 

penjurnalan, posting sampai 

penyusunan laporan dan proses 

analisa bahkan fungsi pengendalian 

operasional. Dengan adanya 

otomatisasi pembukuan ini anda tidak 

perlu lagi untuk melakukan 

pembuatan ayat jurnal, melakukan 

proses posting ke buku besar, 

melakukan proses summary dan 

filtering buku besar untuk 

menghasilkan laporan-laporan yang 

anda inginkan. Yang perlu dilakukan 

dengan menggunakan program ini 

adalah hanya melakukan Data Entry 

dari dokumen dasar, proses-proses 

berikutnya akan dilakukan myob 

secara otomatis. Jurnal akan dibentuk 

secara otomatis, yang kemudian 

diposting ke dalam Buku Besar dan 

Buku Besar Pembantu dan seterusnya 

sampai pembentukan Laporan 

Keuangan dan Laporan Penunjang 

lainnya. Myob juga berintegrasi 

dengan Microsoft Office, sehingga 

data/laporan akan dengan mudah 

dikonversi ke Ms. Excel untuk diolah 

lebih lanjut atau ke format HTML 

untuk pengiriman yang lebih mudah 

melalui internet, juga ke Ms. Word 

untuk pencetakan surat (Mail Merge). 

Untuk menunjang Integrate Sistem 

ini, selain digunkan secara Single-

user, myob juga dapat digunakan 

secara Multi-user, sehingga data yang 

diinput oleh pengguna yang satu, saat 

itu juga dapat digunakan oleh 

pengguna lainnya.  

 

METODELOGI PENELITIAN 

Analisis data pada kualitatif pada 

dasarnya dimulai pada saat peneliti 

memasuki lata penelitian bahkan 

ketika studi pendahuluan dilakukan, 

tetapi secara umum dimulai ketika 

menelaah data tersedia. Data yang 

diperoleh dari wawancara, 

pengamatan dan tes, serta angket 

dikumpulkan dan kemudian 

dilakukan reduksi data, berupa 

catatan, transkrip, rekaman 

wawancara yang selanjutnya 

dipelajari dan di telaah. Dari hasil 

analisis data penulis menggunakan 

beberapa teknik analisis data yaitu: 
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1. Reduksi  

Reduksi data bukanlah suatu hal 

yang terpisah dari analisis. Reduksi 

data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, 

dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Kegiatan reduksi data 

berlangsung terus-menerus, terutama 

selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung atau selama 

pengumpulan data. Selama 

pengumpulan data berlangsung, 

terjadi tahapan reduksi, yaitu 

membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, dan menulis 

memo. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan 

diverivikasi. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus 

sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. Jadi 

dalam penelitian kualitatif dapat 

disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka 

macam cara: melalui seleksi ketat, 

melalui ringkasan atau uraian sigkat, 

menggolongkan dalam suatu pola 

yang lebih luas, dan 

sebagainya.Dalam reduksi ini data 

disusun dalam satuan-satuan dan 

selanjutnya dikategorisasikan. Tahap 

selanjutnya pemeriksaan kebenaran 

data, kemudian dilanjutkan dengan 

penafsiran dan pemaknaan dari data 

tersebut. 

Kemungkinan akan adanya data 

baru dalam proses penellitian 

mengharuskan adanya keterbukaan 

dalam analisis data. Proses analisis 

data dilakukan secara terus menerus 

(cyclical) sejak peneliti memasuki 

lapangan sampai kegiatan berakhir. 

Kegiatan penelitian ini tidak terlepas 

dari empat kegiatan, yaitu: (1) 

pengumpulan data; (2) reduksi data; 

(3) penyajian data. 

2. Trianggulasi data 

Merupakan tahap verifikasi 

untuk memperoleh data yang benar-

benar akurat. Menurut  Norman K. 

Denkin  (Moleong;2008) 

mendefinisikan triangulasi di 

gunakan sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang 

dipakai untuk mengkaji fenomena 

yang saling terkait dari sudut 
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pandang dan perspektif yang 

berbeda. Berbagai jenis triangulasi 

data antara lain, yaitu : 

a. Triangulasi metode dilakukan 

dengan cara membandingkan 

informasi atau data  dengan cara 

yang berdeda. Sebagaimana 

dikenal, dalam penelitian 

kualitatif peneliti menggunakan 

metode wawancara, obervasi, 

dan survei. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang handal 

dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, 

peneliti bisa menggunakan 

metode wawancara bebas dan 

wawancara terstruktur. Atau, 

peneliti menggunakan 

wawancara dan obervasi atau 

pengamatan untuk mengecek 

kebenarannya. Selain itu, peneliti 

juga bisa menggunakan informan 

yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. 

Melalui berbagai perspektif atau 

pandangan diharapkan diperoleh 

hasil yang mendekati kebenaran. 

Karena itu, triangulasi tahap ini 

dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari 

subjek atau informan penelitian 

diragukan kebenarannya. 

Dengan demikian, jika data itu 

sudah jelas, misalnya berupa teks 

atau naskah/transkrip film, novel 

dan sejenisnya, triangulasi tidak 

perlu dilakukan. Namun 

demikian, triangulasi aspek 

lainnya tetap dilakukan. 

b. Triangulasi antar-peneliti 

dilakukan dengan cara 

menggunakan lebih dari satu 

orang dalam pengumpulan dan 

analisis data. Teknik ini diakui 

memperkaya khasanah 

pengetahuan mengenai informasi 

yang digali dari subjek 

penelitian. Tetapi perlu 

diperhatikan bahwa orang yang 

diajak menggali data itu harus 

yang telah memiliki pengalaman 

penelitian dan  bebas dari konflik 

kepentingan agar tidak justru 

merugikan peneliti dan 

melahirkan bias baru dari 

triangulasi. 

c. Triangulasi sumber data adalah 

menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode 

dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, 

peneliti bisa menggunakan 

observasi terlibat (participant 
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obervation), dokumen tertulis, 

arsif, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan atau 

tulisan  pribadi dan gambar atau 

foto. Tentu masing-masing 

cara  itu akan menghasilkan bukti 

atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang 

berbeda pula mengenai fenomena 

yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran handal. 

d. Terakhir adalah triangulasi teori. 

Hasil akhir penelitian kualitatif 

berupa sebuah rumusan 

informasi atau thesis 

statement.  Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan 

perspektif teori yang televan 

untuk menghindari bias 

individual peneliti atas temuan 

atau kesimpulan yang dihasilkan. 

Selain itu, triangulasi teori dapat 

meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti 

mampu  menggali pengetahuan 

teoretik secara mendalam atas 

hasil analisis data yang telah 

diperoleh. Diakui tahap ini paling 

sulit sebab peneliti dituntut 

memiliki expert judgement ketika 

membandingkan temuannya 

dengan perspektif tertentu, lebih-

lebih 

jika  perbandingannya  menunju

kkan hasil yang jauh berbeda. 

Dari hasil diatas peneliti 

menggunakan triangulasi sumber, 

proses pendukung bukti terhadap 

temuan, analisis dan interpretasi data 

yang telah dilakukan peneliti yang 

berasal dari responden. 

  

KESIMPULAN 

Penggunaan aplikasi komputer 

akuntansi (myob) timbul adanya 

interpretasi siswa bahwa aplikasi 

komputer akuntansi (myob) mudah 

untuk dipelajari, aplikasi komputer 

akuntansi dapat dikerjakan dengan 

mudah sesuai dengan yang diinginkan 

oleh siswa dalam laporan keuangan 

oleh penggunanya myob dapat 

membuat ketrampilan pengguna 

bertambah dan mudah untuk 

dioperasikan. 
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Abstrak 

Kewirausahaan di SMK memiliki peran yang sangat penting untuk membekali siswa jiwa 

kewirausahaan sehingga setelah lulus SMK siswa tidak bingung untuk mencari pekerjaaan akan 

tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Salah satu cara 

untuk membekali siswa jiwa wirausaha adalah pembelajaran kewirausahaan di SMK. Kendala 

dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK adalah siswa kurang tertarik dalam proses 

pembelajaran sehingga hasilnya belum maksimal dan belum sesuai dengan tujuan kurikulum 

pembelajaran kewirausahaan di SMK. Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu mendesain dan 

mengembangkan model pembelajaran kewirausahaan melalaui optimalisasi potensi dan kapasitas 

individu siswa SMK. Optimalisasi potensi dan kapasitas individu melalui pendekatan Kontekstual 

Learning untuk materi pembelajaran kewirausahaan dan Project Based Learning untuk aplikasi 

atau praktek dari materi yang dipelajari. Dengan pendekatan tersebut diharapkan siswa lebih 

tertarik dalam pembelajaran kewirausahaan dan mampu mencapai tujuan kurikulum pembelajarn 

kewirausahaan SMK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan 

pendekatan Design Based Research (DBR), yaitu sebuah penelitian pengembangan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dalam pembelajaran Kewirausahaan melalui 

desain tertentu. Lokasi penelitian di SMK Negeri 2 Trenggalek dengan sasaran penelitian siswa 

kelas XI Patiseri.  

 

Kata Kunci: Optimalisasi Potensi,Kapasitas Individu, Pembelajaran Kewirausahaan 

 
Optimalisasi dan kapasitas individu 

sangat diperlukan untuk memaksimalkan 

dan mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki siswa terutama siswa SMK. Tetapi 

pada prakteknya di lapangan banyak siswa 

terutama SMK yang kurang bisa 

mengoptimalkan potensi dan kapasitas 

individunya sehingga hanya materi sekolah 

yang didapatkan. Secara empiris Suryadi 

(2005) menemukan bahwa sekolah 

kejuruan masih bermasalah, dimana SMK 

diharapkan bisa menghasilkan lulusan siap 

kerja, kenyataannya pengangguran terbuka 

mengindikasikan lebih banyak berasal dari 

sekolah kejuruan. Hal ini disebabkan 

beberapa bidang studi di sekolah kejuruan 

yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

pasar tenaga kerja. Sehingga lulusan SMK 

seharusnya  bisa langsung  masuk  dunia 

kerja, hingga kini masih jauh dari harapan, 

terlebih lagi apabila dikaitkan dengan daya 

tampung dunia kerja yang terbatas. Lulusan 

mailto:Arymuhsinin@yahoo.co.id
mailto:Mitrojoyo@gmail.com
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tersebut seharusnya tidak difokuskan pada 

penyiapan menjadi tenaga kerja di dunia 

usaha, melainkan penekanan kepada 

kemauan untuk menjadi wirausaha. 

Penyebab masalah tersebut secara 

internal adanya proses pembelajaran di 

sekolah yang belum optimal, dalam arti 

belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

yaitu untuk mencetak lulusan yang berjiwa 

wirausaha, dengan cara menumbuhkan 

motivasi  yang  kuat serta dapat 

meningkatkan kompetensi siswa. 

Sedangkan secara eksternal peran serta 

masyarakat, khususnya orang  tua masih 

relatif  kecil.  Diperlukan adanya  kerjasama 

antara semua pihak dalam hal ini baik pihak 

sekolah  maupun pihak keluarga. 

Bahan ajar mata diklat 

kewirausahaan dapat diajarkan dan 

dikembangkan di dijenjang SMK, 

didalam mata pelajaran kewirausahaan 

para siswa diajari dan ditanamakan 

sikap-skap prilaku untuk membuka 

bisnis, agar mereka menjadi seorang 

wirausaha yang berbakat. tujuan 

kewirausahaan adalah (1) 

Meningkatkan jumlah para wirausaha 

yang berkualitas; (2) Mewujudkan 

kemampuan dan kemantapan para 

wirausaha untuk menghasilkan 

kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat; (3) Membudayakan 

semangat sikap, prilaku, dan 

kemampuan kewirausahaan dikalangan 

pelajar dan masyarakat yang mampu, 

handal dan unggul; (4) 

Menumbuhkembangkan kesadaran dan 

orientasi kewirausahaan yang tangguh 

dan kuat terhadap para siswa dan 

masyarakat. 

Tujuan pembelajaran 

kewirausahaan pada smk 

(Depdikbud,2012), adalah sebagai berikut : 

a. Memahami dunia usaha dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama yang  

terjadi di masyarakat, 

b. Berwirausaha dalam bidangnya, 

c. Menerapkan perilaku kerja prestatif 

dalam kehidupannya, 

d. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku 

wiausaha. 

Peranan Guru kewirausahaan 

di SMK pada era otonomi daerah 

diharapkan mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang ada, untuk 

mengembangkan keseluruhan aspek 

pembelajaran kewirausahaan, 

diharapkan menghasilkan lulusan 

yang tidak hanya disiapkan untuk 

bekerja, tetapi menjadi 

wirausahawan. Mulai sekarang guru 

kewirausahaan harus berpedoman 
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pada paradigma baru, 

mempertimbangkan berbagai faktor, 

baik yang berkenaan dengan latar 

belakang peserta didik, psikologis 

anak, agar dapat merapkan strategi 

pembelajaran kewirausahaan secara 

efektif, sehingga mampu 

meningkatkan academic achievement 

dan life skills siswa, yang mengarah 

pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik serta life skills dalam 

menerapkan konsep pelajaran 

kewirausahaan untuk menjadi pelaku 

usaha. 

HASIL KAJIAN DAN 

PEMBHASAN 

Menurut Leon (2007:22) 

kewirausahaan (Entrepreneurship) : 

Entrepreneurship is the moving 

engine of innovation, competition, job 

creation and economical growth. It is 

what makes a new idea become a real 

successful company”. Kewirausahaan 

adalah seorang yang mampu 

menciptakan inovasi, mampu 

bersaing dan kreatif dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

Dengan demikian, seorang wirausaha 

secara tidak langsung dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan.  

Secara umum wirausaha 

memiliki dua peran, yaitu sebagai 

penemu dan sebagai perencana. 

Wirausaha berperan merancang usaha 

baru, dan merencanakan organisasi 

perusahaan baru. Sedangkan proses 

kewirausahaan meliputi semua 

kegiatan dan tindakan untuk mengejar 

dan memanfaatkan peluang dengan 

menciptakan suatu organisasi. 

Berdasarka pengertian di atas dapat 

disimpulkan , Kewirausahaan adalah 

semangat, sikap dan perilaku, serta 

kemampuan seseorang dalam 

mengelola usaha atau kegiatan yang 

mengarah kepada upaya pencarian, 

penciptaan, penerapan kerja dalam 

meningkatkan efisiensi. 

Tujuan pendidikan 

kewirausahaan dan isi kurikulum 

pada mata pelajaran kewirausahaan 

memberikan kompetensi bagi siswa 

kejuruan untuk memiliki jiwa 

kewirausahaan dan perilaku prestatif, 

memiliki kemampuan untuk mencari 

solusi pemecahan masalah serta 

memiliki kemampuan membuat 

keputusan. Hal ini dapat dicapai 

apabila program pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan disiapkan 

dengan baik. 
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Potensi diri pada dasarnya 

adalah kemampuan terpendam 

seseorang yang jika dikenali, 

dikembangkan, dan diaktualiasikan 

akan menjadi kemampuan nyata 

dalam kehidupan. Berbagai 

pengertian di atas, memberi 

pemahaman kepada kita bahwa 

potensi merupakan suatu daya yang 

dimiliki oleh manusia, tetapi daya 

tersebut belum dimanfaatkan secara 

optimal. Oleh karena itu, yang 

menjadi tugas berikutnya bagi 

manusia yang berpotensi adalah 

bagaimana mendayagunakan potensi 

tersebut untuk meraih prestasi. Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa potensi diri adalah 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh 

seseorang yang masih terpendam dan 

mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan jika didukung dengan 

latihan dan sarana yang memadai. 

Manusia memiliki beragam potensi 

diantaranya adalah sebagai berikut 

(Nashori, 2003:89): 

a. Potensi Berfikir  

 Manusia memiliki potensi 

berfikir.Seringkali Alloh menyuruh 

manusia untuk berfikir.Maka berfikir. 

Logikanya orang hanya disuruh 

berfikir karena ia memiliki potensi 

berfikir. Maka, dapat dikatakan 

bahwa setiap manusia memiliki 

potensi untuk belajar informasi-

informasi baru, menghubungkan 

berbagai informasi, serta 

menghasilkan pemikiran baru. 

b. Potensi Emosi  

 Potensi yang lain adalah potensi 

dalam bidang afeksi/emosi. Setiap 

manusia memilki potensi cita rasa, 

yang dengannya manusia dapat 

memahami orang lain, memahami 

suara alam, ingin mencintai dan 

dicintai, memperhatikan dan 

diperhatikan, menghargai dan 

dihargai, cenderung kepada 

keindahan. 

c. Potensi Fisik  

 Adakalanya manusia memilki 

potensi yang luar biasa untuk 

membuat gerakan fisik yang efektif 

dan efisien serta memiliki kekuatan 

fisik yang tangguh.Orang yang 

berbakat dalam bidang fisik mampu 

mempelajari olah raga dengan cepat 

dan selalu menunjukkan permainan 

yang baik. 

d. Potensi Sosial  

 Pemilik potensi sosial yang besar 

memiliki kapasitas menyesuaikan diri 
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dan mempengaruhi orang lain. 

Kemampuan menyesuaikan diri dan 

mempengaruhi orang lain didasari 

kemampuan belajarnya, baik dalam 

dataran pengetahuan maupun 

ketrampilan. 

Menurut Hery Wibowo 

(2007:1) minimal ada empat kategori 

potensi yang terdapat dalam diri 

manusia sejak lahir yaitu, potensi 

otak, emosi, fisik dan spiritual dan 

semua potensi ini dapat 

dikembangkan pada tingkat yang 

tidak terbatas. Ahli lain berpendapat 

bahwa manusia itu diciptakan dengan 

potensi diri terbaik dibandingkan 

dengan makhluk Tuhan yang lain, ada 

empat macam potensi yang dimiliki 

oleh manusia yaitu, potensi 

intelektual, emosional, spiritual dan 

fisik. 

Ciri-Ciri Orang Yang Memahami 

Potensi Dirinya  

Ciri orang yang memahami 

potensi dirinya bisa diukur atau 

dilihat dalam sikap dan perilakunya 

sehari-hari dalam kehidupan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut La Rose (Sugiharso dkk, 

2009:126-127) menyebutkan bahwa 

orang yang berpotensi memiliki ciri-

ciri: 

1. Suka belajar dan mau melihat 

kekurangan dirinya  

2. Memilki sikap yang luwes  

3. Berani melakukan perubahan 

secara total untuk perbaikan  

4. Tidak mau menyalahkan orang 

lain maupun keadaan 

5. Memilki sikap yang tulus bukan 

kelicikan  

6. Memiliki rasa tanggung jawab  

7. Menerima kritik saran dari luar  

8. Berjiwa optimis dan tidak mudah 

putus asa. 

Mengembangkan Potensi Diri 

Sebelum seorang melakukan 

pengembangan diri dalam rangka 

menggunakan dan mengoptimalisasi 

seluruh kemampuannya untuk 

mencapai kinerja yang unggul, ada 

beberapa cara untuk mengetahui, 

menilai atau mengukur dengan akurat 

berbagi kelebihan dan kelemahannya 

sebagai berikut: 

a. Introspeksi diri (pengukuran 

individual)  

Dalam cara ini, individu 

meluangkan waktu untuk 

mengevaluasi apa yang telah 

dilakukannya, apa yang telah ia capai 
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dan apa yang ia miliki sebagai suatu 

kelebihan yang dapat mendukung dan 

apa yang ia miliki sebagai suatu 

kekurangan yang menghambat 

tercapainya prestasi tinggi. Cara ini 

efektif bila individu bersikap jujur, 

terbuka pada dirinya sendiri, mau 

dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan kata hati. 

 

 

 

b. Feedback dari orang lain  

Dalam cara ini seseorang 

meminta masukan berupa informasi 

atau data penilaian tentang dirinya 

dari orang lain. Masukan berupa 

umpan balik (feedback) ini meliputi 

segala sesuatu tentang sikap dan 

perilaku seseorang yang tampak, 

dipersepsi oleh orang lain yang 

bertemu, berinteraksi dengannya. 

Cara ini bertujuan untuk membantu 

seseorang menelaah dan 

memperbaiki. 

c. Tes Psikologi  

Tes Psikologi yang mengukur 

potensi psikologis individu dapat 

memberi gambaran kekuatan dan 

kelemahan individu pada berbagai 

aspek psikologis seperti 

kecerdasan/kemampuan intelektual 

(kemampuan analisa, logika berpikir, 

berpikir kreatif, berpikir numerikal), 

potensi kerja (vitalitas, sumber energi 

kerja, motivasi, ketahanan terhadap 

stress kerja), kemampuan sosiabilitas 

(stabilitas emosi, kepekaan perasaan, 

kemampuan membina relasi sosial) 

dan potensi kepemimpinan tingkah 

laku. 

 

Sekolah merupakan lingkungan 

yang berpotensi dalam merangsang 

perkembangan potensi siswa melalui 

proses pembelajaran. Salah satu 

alternatif pembelajaran yang dapat 

merangsang perkembangan potensi 

siswa adalah pembelajaran dengan 

menggunakan project based learning 

atau pembelajaran dengan 

menghasilkan produk. Sehingga 

siswa tidak hanya pengetahuan yang 

diterima siswa, akan tetapi bisa 

diaplikasikan dengan praktek. 

Pengembangan potensi diri 

merupakan salah satu tujuan 

pendidikan seperti yang tertulis dalam 

Undang-Undang Sisdiknas No. 

20/2003 Bab I pasal 1 yang berbunyi 

“yang dimaksud dalam pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana 
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mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya”. Inilah secara teoritis 

disebut pembelajaran berpusat pada 

siswa. 

Anak-anak yang memiliki 

potensi diri jika diberi kesempatan 

dan pelayanan pendidikan yang 

sesuai akan memberikan sumbangan 

yang bermakna kepada masyarakat 

dalam semua bidang usaha manusia. 

Karena menurut Clark (dalam 

Munandar,2009), masyarakat 

membutuhkan orang-orang yang 

berkemampuan luar biasa untuk 

menghadapi tuntutan masa depan 

secara inovatif. Dengan demikian 

guru sebagai pendidik harus 

mendorong setiap siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya 

sepenuhnya sehingga kelak di 

kemudian hari ia dapat 

menggunakannya secara efektif  

(Hamalik, 2010). 

Manusia sebagai individu atau 

pribadi memiliki ciri-ciri khusus yang 

berbeda dengan orang lain (Webster’s 

dalam Hartinah, 2011). Begitu juga 

dengan siswa yang memiliki ciri-ciri 

yang berbeda dengan siswa lain dan 

potensi yang berbeda sehingga perlu 

dibentuk suatu lingkungan yang dapat 

merangsang perkembangan potensi-

potensi yang dimilikinya dan akan 

membawa perubahan-perubahan apa 

saja yang diinginkan dalam 

kebiasaan-kebiasaan dan sikap-

sikapnya (Hartinah, 2011).  

Optimalisasi Potensi Dan 

Kapasitas Individu Siswa Melalui 

Pembelajaran Kewirausahaan 

 Mata pelajaran Kewirausahaan 

yang dikembangkan berbasis 

Optimalisasi Potensi dan kapasitas 

individu dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dan 

menggunakan model Pembelajaran 

Project Based Learning. Contextual 

teaching and Learning (CTL) adalah 

suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. 

Ada tiga hal yang harus dipahami. 

Pertama CTL menekankan kepada 

proses keterlibatan siswa untuk 
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menemukan materi, kedua CTL 

mendorong agar siswa dapat 

menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi 

kehidupan nyata, ketiga mendorong 

siswa untuk dapat menerapkan dalam 

kehidupan. Langkah-langkah 

pembelajaran kewirausahaan yang 

dimaksud sebagai berikut : 

1. PLANNING (Perencanaan) 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu 

memahami dunia usaha dan 

membuat ide-ide peluang 

usaha 

 Guru memberikan pertanyaan 

tentang dunia usaha, 

merefleksikan serta 

memotivasi siswa dan 

memberi penjelasan tentang 

dunia usaha 

 Siswa memunculkan ide-ide 

peluang usaha dalam dunia 

usaha 

 Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 

4-5 anak. 

 

2. CREATING 

(Mencipta/Implementasi) 

 Siswa merancang kegiatan 

dunia usaha dalam dunia 

usaha dengan menciptakan 

peluang usaha melalui 

kemampuan dan sarana 

prasarana yang dimiliki dan 

tersedia di sekolah 

 Siswa membuat suasana kelas 

menjadi dunia usaha dengan 

praktek mewujudkan ide-ide 

peluang usaha seperti ada 

yang membuat dan menjual 

makanan dan minuman 

 

3. PROCESSING (Pengolahan) 

 Masing-masing  kelompok 

mempresentasikan hasil 

proyeknya 

 Masing-masing kelompok 

saling mengevaluasi hasil 

proyek yang telah 

dilakukan 

 

KESIMPULAN 

Optimalisasi potensi dan kapasitas 

individu siswa melalui pembelajaran 

kewirausahaan adalah suatu 

pembelajaran kewirausahaan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Project Based Learning dan berbasis 

Contextual Learning. Materi yang 
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diberikan disesuaikan dengan 

lingkungan sekitar dan kehidupan 

sehari-hari sehingga lebih mudah 

dipahami siswa dengan menggunakan 

model Pjbl ini siswa dapat 

menciptakan produk sesuai 

kompetensi yang diampu dalam 

penelitian ini pengolahan kue. 

Sehingga selain siswa memahami 

materi kewirausahaan juga siswa 

dapat mengaplikasikan nya dan dapat 

menanamkan jiwa wirausaha pada 

diri siswa. 
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Abstrak 

MicMac learning model was developed as an effort to instill a caring economic in activity. 
Particularly in the material concept of economics, using simulations and games as its base. This 
article will explain the ideas behind the design and development of MicMac. Based on a literature 
review, it can be concluded that the MicMac is very feasible to be developed because it will allow 
students to understand the basic concepts of economics, shows the economically rational behavior 
and consider the moral ethics in action 

Kata Kunci: development, learning model economy, caring economic, micro- macro 

 

Peserta didik dalam 

pembelajaran ekonomi seringkali 

mengalami kesulitan (Nuraini, 2014) 

mengingat begitu banyak materi dan 

konsep yang harus dipelajari, baik 

teori, kurva dan perhitungan. Padahal 

pada tingkatan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) menurut Piaget (Usia 14-

17) mempunyai kemampuan kognitif 

pada tahap pemikiran operasional 

formal. Dimana dapat berpikir 

abstrak, sistematis dan mampu 

melakukan hipotesis mengenai 

masalah-masalah yang dihadapi. 

Peserta didik menyatakan 

bahwa tidak ada relevansi 

pembelajaran ekonomi di dunia 

nyata, terlalu banyak menggunakan 

perhitungan meski kemanfaatan 

hitungan matematis dirasa tidak 

maksimal untuk menjelaskan realita 

yang terjadi (Yeunglamko, 2011). 

Penelitian di Fransisco 

mengidentifikasi persepsi peserta 

didik terhadap mata pelajaran 

ekonomi diantaranya adalah bahwa 

pembelajaran ekonomi terlalu 

membosankan, sangat abstrak, dan 

tinggi penekanan pada hafalan 

(Noland & Kelly, Worthingtin& 

Higgs, Jackling & Calero, Hutching 

& Brown, dan Rond & Shanahan 

dalam Ellis, Sundmacher & Varua, 

2011) 

mailto:Pit2ariyanti@gmail.com
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Membedakan konsep, 

menghafal, mengerjakan aplikasi 

perhitungan matematis serta 

menjelaskan kurva dan grafik 

menjadi keluhan utama peserta didik 

saat pembelajaran remedial 

dilakukan. Suasana kelas yang 

cenderung pasif dan teacher centered 

membuat peserta didik tidak fokus 

dalam menerima materi pembelajaran 

karena peserta didik tidak terlibat 

secara aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Observasi awal mengenai 

pembelajaran ekonomi di beberapa 

Sekolah Menengah Atas (SMA), 

diperoleh informasi bahwa guru telah 

mencoba menggunakan model 

pembelajaran bervariasi, yang 

bertujuan agar peserta didik lebih 

aktif dan tertantang dalam proses 

pembelajaran. Meskipun, diakui oleh 

beberapa guru bahwa pembelajaran 

ceramah adalah model yang paling 

mudah diterapkan dan tidak 

memerlukan banyak persiapan. Guru 

merasa lebih yakin bahwa hasil 

ulangan harian akan lebih baik jika 

materi diterangkan dengan detail 

melalui model ceramah. Beberapa 

guru beranggapan bahwa proses 

belajar yang menyenangkan, dan 

membuat peserta didik aktif adalah 

nomor dua jika dibandingkan dengan 

ketuntasan belajar dalam ulangan 

harian. Padahal keterlibatan peserta 

didik secara aktif dalam pembelajaran 

mampu meningkatkan hasil belajar 

(Yamarik, 2007) 

Pengembangan model 

pembelajaran MicMac difokuskan 

pada materi konsep ilmu ekonomi 

yang meliputi pengertian ilmu 

ekonomi, pembagian dan teori ilmu 

ekonomi (termasuk di dalamnya 

konsep ilmu ekonomi mikro dan ilmu 

ekonomi makro) serta prinsip 

ekonomi. Pada fakta di lapangan, 

pemaknaan prinsip ekonomi adalah 

bagaimana manusia dengan 

pengorbanan minimal bisa 

mendapatkan keuntungan maksimal. 

Peserta didik hanya diajarkan 

mengenai cara meningkatkan 

produktivitas yang diukur 

berdasarkan angka dan materi semata. 

Hal ini secara tidak sadar membuat 

peserta didik semakin tidak mengenal 

sikap peduli, empati dan toleransi 

dalam berekonomi. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan selayaknya tidak hanya 
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berfokus pada nilai kognitif dan 

ukuran materiil semata (Wahyono, 

2014) 

Model pembelajaran MicMac 

dikembangkan sebagai salah satu 

upaya mengatasi kesenjangan-

kesenjangan yang telah disebutkan 

diatas. Basis simulasi dan permainan 

dipilih karena menerapkan 

pembelajaran praktek interaktif. 

Model ini merupakan proses proses 

peniruan dari peniruan dari sesuatu 

yang nyata beserta keadaan 

sekelilingnya (state of affairs), 

Berdasarkan penuturan dari 

guru yang telah menerapkan beberapa 

model pembelajaran, diketahui bahwa 

model pembelajaran berbasis 

simulasi dan permainan belum pernah 

digunakan. Model simulasi, melalui 

aktivitas nyata dan diskusi di awal 

permainan, menuntun pada hasil-hasil 

akademik, seperti konsep dan skill, 

kerjasama dan persaingan, pemikiran 

kritis dan pembuatan keputusan, 

pengetahuan sistem politik sosial dan 

ekonomi, efektivitas, kesadaran 

terhadap masing-masing peran, dan 

menerima konsekuensi dari tindakan 

yang dilakukan (Switky & Aviles 

2007, Wedig 2010) sedangkan 

permainan (games) mendorong 

terciptanya atmosfir kompetisi, 

pembelajaran menyenangkan, dan 

mengatasi kebosanan (O’Donnel, 

2012). Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa simulasi dan 

permainan dapat meningkatkan hasil 

belajar (Putri, 2014, Piu & Fregola & 

Barbieri, 2016) 

Dalam pengembangan model 

pembelajaran MicMac, dimasukkan 

unsur-unsur moral dan etika dalam 

berekonomi. Harapan dari 

pengembangan model pembelajaran 

ini adalah peserta didik mampu 

memahami konsep dasar ilmu 

ekonomi, menunjukkan perilaku 

rasional secara ekonomi dan 

mempertimbangkan etika moral 

dalam tindakannya. Peserta didik 

diharapkan mampu mengelola reaksi 

psikologis dalam kegiatan ekonomi. 

Model Pembelajaran ini juga 

membantu memberikan pemahaman 

pada peserta didik mengenai konsep 

ilmu ekonomi khususnya prinsip 

ekonomi yang nantinya bisa 

meningkatkan kesadaran dan 

pemikiran peserta didik bahwa 

prinsip ekonomi tidak sekedar 
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“pengorbanan sekecil-kecilnya 

mendapatkan hasil sebesar-besarnya” 

dan sikap rasional semata. Namun 

dibutuhkan juga sikap peduli kepada 

orang lain. Pada tahap selanjutnya, 

sikap-sikap peduli pada tataran mikro 

seperti ini akan membentuk perilaku 

ekonomi global menjadi lebih baik. 

KAJIAN LITERATUR 

Penelitian dan pengembangan 

model pembelajaran MicMac ini 

mendasarkan pada pendekatan 

kontekstual, model simulasi dan 

permainan, dan nilai karakter dan 

moral yang ditanamkan dalam 

pembelajaran ekonomi 

1. Pendekatan Kontekstual 

Suatu hal yang merupakan 

pencerahan dalam pendidikan kita 

saat ini, karena berkembangnya 

pemikiran dikalangan para ahli 

pendidikan bahwa anak akan belajar 

lebih baik jika lingkungan diciptakan 

alamiah. Belajar akan lebih bermakna 

apabila anak “mengalami” apa yang 

dipelajarinya tidak hanya mengetahui 

saja.  Menurut Nurhadi (2002), 

pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) 

merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi 

siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa, 

strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil.  

Pendekatan kontekstual 

sebenarnya berakar dari pendekatan 

konstruktivistik yang menyatakan 

bahwa seseorang atau siswa 

melakukan kegiatan belajar tidak lain 

adalah membangun pengetahuan 

melalui interaksi dan interpretasi di 

lingkungannya. Pengetahuan yang 

berasal dari pengalaman dan konteks 

dibangun oleh siswa sendiri bukan 

oleh guru. Berikut beberapa 

perbedaan antara pembelajaran 
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kontekstual dengan pembelajaran 

konvensional

Tabel 1 : Perbandingan pendekatan pembelajaran kontekstual dan konvensional

No Pendekatan CTL Pendekatan Konvensional 
1 Siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran 
Siswa adalah penerima informasi secara pasif 

2 Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, 
diskusi, saling mengoreksi. 

Siswa belajar secara individual 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata 
dan atau yang disimulasikan 

Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis 

4 Perilaku dibangun atas dasar kesadaran diri Perilaku dibangun atas dasar kebiasaan 

5 Keterampilan dikembangkan atas dasar 
pemahaman 

Keterampilan dikembangkan atas dasar 
latihan 

6 Siswa menggunakan kemampuan berfikir kritis, 
terlibat dalam mengupayakan terjadinnya proses 
pembelajaran yang efektif, ikut bertanggung 
jawab atas terjadinya proses pembelajaran yang 
efektif dan membawa pemahaman masing-
masing dalam proses pembelajaran 

Siswa secara pasif menerima rumusan atau 
pemahaman (membaca, mendengarkan, 
mencatat, menghafal) tanpa memberikan 
kontribusi ide dalam proses pembelajaran 

7 Penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat 
diutamakan 

Pembelajaran tidak memperhatikan 
pengalaman siswa 

8 Hasil belajar diukur dengan berbagai cara: 
proses, bekerja, hasil karya, penampilan, 
rekaman, tes, dll. 

Hasil belajar hanya diukur dengan hasil tes 

9 Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks 
dan setting 

Pembelajaran hanya terjadi dalam kelas 

10 Berbasis pada siswa Berbasis pada guru 

Sumber : Hasnawati (2006 : 59) 

2. Model Simulasi dan Permainan 

Model pembelajaran MicMac 

merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan berbasis simulasi dan 

permainan. Kata MicMac berasal dari 

gabungan kata Mic (Micro) dan Mac 

(Macro). Penerapan model 

pembelajaran ini awalnya hanya 

sebatas penggunaan kartu micro dan 

kartu macro untuk memudahkan 

peserta didik dalam mengidentifikasi 

permasalahan ekonomi mikro dan 

makro berdasarkan kasus-kasus di 

masyarakat dan sedang hangat 

diperbincangkan.  

Seiring berjalannya waktu dan 

observasi terhadap pembelajaran 

ekonomi di tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) model 

pembelajaran MicMac mulai 

dikembangkan.  
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Model pembelajaran ini akan 

membantu memberikan pemahaman 

pada peserta didik mengenai konsep 

ilmu ekonomi khususnya prinsip 

ekonomi. Pemahaman mengenai 

prinsip ini akan membantu peserta 

didik  dalam meningkatkan kesadaran 

dan pemikiran , bahwa prinsip 

ekonomi tidak sekedar “pengorbanan 

sekecil-kecilnya mendapatkan hasil 

sebesar-besarnya” dan sikap rasional 

semata, namun dibutuhkan sikap 

peduli kepada orang lain. Pada tahap 

selanjutnya, sikap-sikap peduli pada 

tataran mikro seperti ini akan 

membentuk perilaku ekonomi global 

(makro) menjadi lebih baik. Hal 

inilah yang menjadi jiwa dalam 

pengembangan model pembelajaran 

MicMac, Act Locally, Think Globally. 

Model berbasis simulasi dan 

permainan yang digunakan dalam 

MicMac merupakan suatu model 

pembelajaran praktek interaktif yang 

melibatkan penciptaan situasi atau 

ruang belajar dalam suatu program 

pelatihan. Dalam 

(id.wikipedia.org/wiki/simulasi) 

Simulasi adalah suatu proses 

peniruan dari sesuatu yang nyata 

beserta keadaan sekelilingnya (state 

of affairs), Model ini dirancang untuk 

memberikan pengalaman bagi peserta 

didik mengenai proses dari 

kenyataaan dan menguji reaksi 

mereka serta bagaimana cara mereka 

dalam mengambil keputusan.  

Proses simulasi tergantung pada 

peran guru /fasilitator meski peran 

guru harus dibatasi agar tidak 

menghilangkan keunikan dari proses 

simulasi (Wedig, 2010)  Ada empat 

prinsip yang harus dipegang oleh 

fasilitator/guru. Pertama adalah 

penjelasan. Untuk melakukan 

simulasi, pemain harus benar- benar 

memahami aturan mainnya, oleh 

karena itu sebelum permainan 

dimulai, guru/ fasilitator harus 

menjelaskan tentang aturan 

permainan dalam simulasi. Kedua 

adalah mengawasi (refeereing). 

Simulasi dirancang untuk tujuan 

tertentu dengan aturan dan prosedur 

permainan tertentu. Oleh karena itu, 

fasilitator harus mengawasi jalannya 

permainan agar dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan. Ketiga adalah 

melatih (Coaching). Dalam simulasi, 

pemain akan melakukan kesalahan. 

Oleh karena itu, fasilitator harus 

memberikan bimbingan, saran dan 
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petunjuk agar pemain tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. 

Keempat adalah diskusi. Dalam 

simulasi, refleksi menjadi bagian 

yang penting. Oleh karena itu, setelah 

simulasi selesai, fasilitator harus 

mendiskusikan beberapa hal antara 

lain: kesulitan- kesulitan, hikmah 

yang bisa diambil, bagaimana 

memperbaiki kekurangan simulasi 

dan sebagainya. (Uno 2008, Wedig 

2010, Zapalska & Brozik & Rudd 

2012 ) 

Ada beberapa kelebihan dalam 

menggunakan model pembelajaran 

simulasi dan permainan, yaitu : 

a. Simulasi dapat dijadikan sebagai 

bekal bagi peserta didik dalam 

menghadapi situasi yang 

sebenarnya kelak, baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, 

maupun menghadapi dunia kerja. 

b. Simulasi dapat mengembangkan 

kreativitas peserta didik, karena 

melalui simulasi peserta didik 

diberi kesempatan untuk 

memainkan peran sesuai dengan 

topik yang disimulasikan 

c. Melalui metode simulasi guru 

dapat membantu memupuk 

keberanian dan percaya diri 

peserta didik. 

d. Menggunakan metode simulasi 

dapat memperkaya pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menghadapi 

berbagai situasi sosial yang 

problematis. 

e. Simulasi dapat meningkatkan 

minat dan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran (Putri 2014, 

Zapalska & Brozik & Rudd 2012) 

Sedangkan kekurangan dalam model 

ini adalah : 

a. Pengalaman yang diperoleh 

melalui simulasi tidak selalu tepat 

dan sesuai dengan kenyataan di 

lapangan. 

b. Pengelolaan yang kurang baik, 

sering simulasi dijadikan sebagai 

alat hiburan, sehingga tujuan 

pembelajaran menjadi terabaikan. 

c. Faktor psikologis seperti rasa malu 

dan takut sering mempengaruhi 

peserta didik dalam melakukan 

simulasi 



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

209 

 

3. Nilai Karakter dan Moral dalam 

Pembelajaran Ekonomi 

Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia adalah melalui 

pendidikan. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia melalui 

pendidikan selayaknya tidak hanya 

berfokus pada nilai kognitif dan 

ukuran materiil semata. Hal senada 

juga disampaikan oleh Van Vossen 

dalam (Wahyono : 2014 : 4)  

“Lebih dari itu, urgensi atas 

peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia seharusnya diletakkan 

dalam cakrawala yang lebih luas, 

memandang sumberdaya manusia 

sebagai pelaku ekonomi yang 

tindakan-tindakan ekonominya 

dalam skop mikro maupun makro 

memberi warna dan pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi” 

Berdasarkan pernyataan diatas, 

upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui pendidikan  

seyogyanya diarahkan pada 

bagaimana cara membentuk 

sumberdaya manusia yang berprinsip 

ekonomi, rasional dalam tindakan, 

tetapi tetap bermoral dan beretika. 

Baik dalam kegiatan produsi atau 

konsumsi. 

Hal-hal itulah, yang 

menyebabkan mengapa karakter dan 

moral positif harus dimiliki oleh 

siswa. Jika tujuan akhir dari 

pendidikan ekonomi adalah 

peningkatan sumberdaya manusia 

yang produktif namun tetap memiliki 

karakter dan moral yang positif. Maka 

wujud dari peningkatan sumberdaya 

manusia yang produktif adalah 

kewirausahaan (entrepeneur), maka 

kewirausahaan yang bermoral dan 

beretika adalah social entrepeneur. 

Ada karakter mencolok yang dimiliki 

oleh seorang social entrepeneur yaitu 

altruisme (Tan : 2005) 

Altruisme merupakan tingkah 

laku yang merefleksikan 

pertimbangan untuk tidak 

mementingkan diri sendiri demi 

kebaikan orang lain. Altruisme sejati 

adalah kepedulian yang tidak 

mementingkan diri sendiri melainkan 

untuk kebaikan orang lain (Baron & 

Byrne, 2003). 

Secara Eksplisit pendidikan 

karakter adalah amanat Undang-



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

210 

 

undang nomor 23 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Sedangkan karakter-karakter yang 

dimunculkan secara khusus termuat 

dalam pencapaian SKL yang 

diberikan keterangan mengenai 

karakter apa yang dapat 

dikembangkan pada pencapaian 

setiap SKL dari jenjang SD sampai 

dengan SMA. Dalam pengertian 

sederhana pendidikan karakter adalah 

hal positif apa saja yang dilakukan 

guru dan berpengaruh kepada 

karakter siswa yang diajarnya. 

Pendidikan karakter adalah upaya 

sadar dan sungguh-sungguh dari 

seorang guru untuk mengajarkan 

nilai-nilai kepada siswanya (Winton, 

2012) 

Pada keadaan nyata di sekolah 

khususnya dalam pembelajaran 

ekonomi, berdasarkan kurikulum 

yang berlaku, nampak tidak ada 

pemahaman bahwa pendidikan 

ekonomi memiliki peran penting 

dalam membentuk sikap dan perilaku 

yang efektif secara ekonomi dan 

dilandasi oleh oleh etika moral yang 

benar. Karakter yang ada justru hanya 

menjadi slogan dan pemanis sambil 

lalu tanpa ada hasil yang nyata. 

Kompetensi yang ditanamkan pada 

peserta didik sebatas pada tataran 

kognitif yang tidak mendalam, 

sehingga sulit diharapkan 

pengetahuan ekonomi yang diperoleh 

di bangku sekolah akan efektif 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

peserta didik  (Wahyono, 2014) 

Menurut Samani & Hariyanto 

(2012) dijelaskan ada beberapa nilai 

inti (core value) yang akan 

dikembangkan dalam implementasi 

pendidikan karakter di Indonesia 

berdasar pada SKL pada tingkat 

SMAyang jumlahnya lebih dari 20 

karakter. sedangkan nilai-nilai inti 

(core value) yang disepakati dalam 

diskusi antara Menteri pendidikan 

dan para ahli adalah : Jujur, Peduli, 

cerdas dan tangguh.  

Nilai moral utama (core 

value) dan karakter altruistik yang 

telah dikaji diatas, akan 

diintegrasikan dalam model 

pembelajaran ekonomi MicMac yang 

didasarkan pada kebutuhan dan 

kondisi peserta didik, sekolah, dan 

lingkungan. Ada 2 karakter yang 

muncul berdasarkan core value dan 

karakter altruistik. Jika diamati, 
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empati yang tinggi dan tanggung 

jawab sosial dalam karakter altruistik 

muncul pada deskripsi core value 

peduli. Sedangkan mempercayai 

dunia yang adil juga ada pada 

deskripsi core value jujur. Sehingga 

nilai karakter yang diintegrasikan 

dalam model MicMac adalah jujur 

dan peduli.  

Orang yang jujur dalam 

menilai dirinya sendiri maupun orang 

lain akan bersikap adil. Karena ia 

selalu berharap apa-apa yang 

dilakukannya kepada orang lain juga 

dilakukan orang lain terhadap dirinya. 

Sehingga, jujur disini tidak sekedar 

honest tetapi juga fair, ia akan jujur 

mengikuti aturan main karena tidak 

mau merugikan dan dirugikan orang 

lain.  

Karakter peduli juga 

bersumber dari hati dan bersifat 

prososial. Dalam interaksinya dengan 

orang lain hati yang peka  akan ikut 

merasakan bagaimana sedih, pilu dan 

derita yang dialami orang lain, karena 

ia mampu bercermin secara jernih 

bagaimana jika hal tersebut terjadi 

kepada dirinya sendiri atau terjadi 

pada keluarga dekatnya. Peduli 

melahirkan empati sosial yang 

ditindaklanjuti dengan berbagai 

upaya untuk turut meringankan beban 

penderitaan orang lain. Jika semua 

orang peduli, dalam tataran kegiatan 

ekonomi. Maka akan tumbuh iklim 

persaingan bisnis yang sehat, tidak 

akan ada penipuan berkedok investasi 

dan lain-lain 

METODE PENELITIAN 

Model pembelajaran yang 

dikembangkan dirancang dengan 

mengunakan acuan pada desain 

pembelajaran model Borg & Gall 

(1983) Alasan pemilihan model ini 

dikarenakan model Borg & Gall 

merupakan model yang memberikan 

langkah-langkah yang lebih terperinci 

dalam proses pengembangan suatu 

penelitian, sehingga hasil yang 

diperoleh menjadi jelas dan valid.  

Menurut  Borg  and  Gall 

(1983, 772) pendekatan research and 

development   (R & D) dalam 

pendidikan meliputi sepuluh langkah 

mulai dari :  (1) Studi pendahuluan,  

(2) , (3) Develop preliminary form of 

product, (4) Preliminary field testing, 

(5) Main product revision, (6) Main 

field testing, (7) Operational product 
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revision, (8) Operational field testing, 

(9) Final product revision, (10) 

Dissemination and implementation. 

Berdasarkan langkah langkah 

tahapan rancangan model Borg and 

Gall, yang telah disebutkan diatas, 

ada sepuluh langkah yang digunakan 

dalam mengembangkan suatu produk, 

akan tetapi penelitian ini tidak secara 

penuh mengikuti tahapan yang ada 

yaitu pada tahapan diseminasi, 

dengan pertimbangan tujuan 

penelitian tidak sampai pada tahapan 

tersebut 

PEMBAHASAN 

Dalam model pembelajaran  

MicMac peserta didik akan diajak 

untuk melakukan simulasi dan 

permainan yang menggabungkan 

aspek kognitif, afektif dan 

ketrampilan (psikomotor) dalam 

mengejar target yang telah 

ditentukan.   Di akhir permainan akan 

diberikan bonus kepada :  (1) peserta 

yang mampu mencapai target (baik 

sebagai penjual atau pembeli)  dan (2) 

peserta yang memberikan 

bantuan/pertolongan kepada peserta 

yang membutuhkan.  

Penanaman nilai karakter 

jujur dan peduli dimulai sejak peserta 

didik menerima materi mengenai 

prinsip ekonomi. Guru menunjukkan 

contoh-contoh penerapan prinsip 

ekonomi yang membabi buta di 

lingkungan sekitar dan di negara kita. 

Dari sini penanaman ide tentang 

kepedulian akan diberikan, bahwa 

prinsip ekonomi yang dibalut dengan 

kepedulian kepada sumber daya, 

lingkungan, dan sesama akan 

merubah banyak hal. Sedangkan pada 

proses simulasi dan permainan, 

penanaman nilai karakter jujur 

dilakukan selama permainan 

berlangsung karena permainan 

bersifat terbuka, sehingga satu sama 

lain saling mengamati. Nilai peduli 

ditunjukkan saat peserta memberikan 

bantuan kepada peserta lain yang 

memerlukan pertolongan.  

Dari segi materi, cakupan 

materi yang ada dalam model ini 

cukup lengkap, mulai pelaku kegiatan 

ekonomi, pasar, pembentukan harga, 

sikap rasional dalam perilaku 

ekonomi, ekonomi mikro dan makro, 

prinsip ekonomi dan perilaku 

ekonomi yang didasari pada 

kepedulian. 
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Pengembangan model 

pembelajaran MicMac meliputi 

beberapa langkah yaitu : 

1. Studi pendahuluan (Research and 

Information Collecting) 

Pada tahap studi pendahuluan 

dilakukan observasi lapangan dan 

kajian teoritik melalui studi 

literatur/pustaka. Observasi lapangan 

dilakukan melalui pengamatan 

sederhana dan wawancara kepada 

guru dan siswa terkait dengan materi 

dan konsep yang akan dikembangkan. 

Pengamatan juga dilakukan pada 

proses maupun hasil belajar peserta 

didik. Setelah diketahui keadaan di 

lapangan, selanjutnya dilakukan studi 

literatur/pustaka untuk menganalisis 

kesesuaian kondisi ideal dengan fakta 

di lapangan serta untuk mengkaji 

kesesuaian model yang akan 

dikembangkan 

2. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dilakukan setelah 

mengetahui permasalahan yang 

ditemukan dalam studi pendahuluan. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi 

: merumuskan tujuan pembelajaran, 

penyusunan RPP,  perencanaan 

evaluasi pembelajaran, serta 

perencanaan desain model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

untuk materi konsep ilmu ekonomi 

pada kelas X semester ganjil 

2016/2017 

3. Pengembangan Awal Produk 

(Develop Preleminary of Product) 

Langkah ini meliputi : (1) 

menentukan desain produk yang akan 

dikembangkan yaitu desain model 

pembelajaran berbasisi simulasi dan 

permainan yang diberi nama 

“MicMac”; (2) menentukan panduan 

bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran ekonomi yang 

menggunakan model MicMac. (3) 

menentukan desain handout materi 

konsep ilmu ekonomi bagi peserta 

didik ; (4) menentukan deskripsi 

pihak-pihak yang terlibat dalam 

penelitian; (5) menentukan sarana dan 

prasarana penelitian yang dibutuhkan 

4. Uji Coba Produk Awal 

(Preliminary Field Testing) 

Uji coba produk awal dilakukan oleh 

para ahli dengan tujuan masukan 

sekaligus menghilangkan kesalahan 

dalam mengembangkan model 
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pembelajaran.  Langkah ini akan 

dilakukan dengan uji ahli yaitu : ahli 

pendidikan, ahli materi dan guru 

ekonomi dengan kriteria minimal 

telah menempuh jenjang pendidikan 

strata 1 (S1) dan telah berpengalaman 

mengajar mata pelajaran ekonomi 

minimal 5 tahun. 

5. Revisi Produk (Main Product 

Revision) 

Berdasarkan hasil dari uji coba 

awal berupa kelayakan produk model 

pembelajaran MicMac dari para ahli, 

maka akan dilakukan revisi dan 

penyempurnaan desain model 

pembelajaran untuk kemudian di uji 

cobakan secara terbatas. 

6. Uji Lapangan Terbatas (Main 

Field Testing) 

Produk yang sudah direvisi 

kemudian di uji coba lapangan secara 

terbatas kepada kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 orang guru ekonomi 

yang tergabung dalam MGMP mata 

pelajaran ekonomi tingkat sekolah. 

Dan jika dimungkinkan akan 

dilakukan uji coba lapangan terbatas 

melalui MGMP mata pelajaran 

ekonomi SMA di tingkat kabupaten 

7. Revisi Produk Hasil Uji Lapangan 

Terbatas (Operational Product 

Revision) 

Produk yang sudah melalui uji 

lapangan terbatas selanjutnya akan 

direvisi dan disempurnakan sehingga 

produk tersebut siap untuk di uji 

kelayakan 

8. Uji Kelayakan (Operational Field 

Testing) 

Uji coba dilakukan dalam skala 

besar untuk mengetahui respon 

peserta didik terhadap model 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Dan untuk mengetahui efektivitas 

desain produk. Uji coba akan 

dilakukan pada peserta didik kelas X 

SMA Negeri Pasirian Kabupaten 

Lumajang Jawa Timur 

9. Revisi produk akhir (Final 

Product Revision) 

Langkah ini akan lebih 

menyempurnakan produk yang 

sedang dikembangkan. 

Penyempurnaan produk akhir 

dipandang perlu agar produk yang 

dikembangkan lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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KESIMPULAN 

Model pembelajaran ekonomi 

MicMac sangat layak dikembangkan 

karena model ini menuntut peserta 

didik terlibat aktif, meningkatkan 

respon dan minat peserta didik dalam 

pembelajaran.  

Model ini memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan model 

pembelajaran konvensional. 

sedangkan nilai karakter dan moral 

yang di integrasikan ke dalam model 

pembelajaran MicMac diharapkan 

mampu memberikan pemahaman 

pada peserta didik bahwa penerapan 

prinsip ekonomi dan sikap rasional 

perlu dijadikan acuan dalam 

berekonomi, tetapi sikap peduli dan 

jujur mutlak dilakukan untuk 

perekonomian yang lebih baik 
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MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM KELUARGA 
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Abstrak 

Wirausaha berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebuah penelitian mengatakan 

semakin tinggi jumlah entrepeneur maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dengan 

ketentuan dibutuhkan sekitar 2 % dari total penduduk. Sehingga diperlukan usaha untuk melahirkan 

entrepeneur muda dalam keluarga. Salah satu wadah dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

adalah keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam 

keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam keluarga diantaranya membuka ide 

membuka usaha bersama, melibatkan anggota keluarga dalam berwirausaha, mengajarkan entnag 

pembuatan worksheet, menjelaskan keuntungan brwirausaha, memberikan kepercayaan anggota 

keluarga untuk mengatur keuangan mereka sendiri, dapat  membantu sesama.  

.  

Kata Kunci: Menumbuhan jiwa kewirausahaan, Kewirausahaan 

 
 
Manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan dalam 

hidupnya. Artinya manusia tidak 

mampu memenuhi segala kebutuhan 

maupun keinginan sendiri dalam 

hidupnya. Alasannya karena 

kebutuhan manusia sangat komplek. 

Kompleknya kebutuhan manusia 

ditandai dengan perubahan pola pikir, 

yang dahulu manusia hanya 

membutuhkan hal-hal yang  bersifat 

pokok seperti sandang ,pangan dan 

papan sedangkan sekarang kebutuhan 

berkembang menjadi hal-hal yang 

bersifat sekunder dan tersier. Jadi 

mustahil jika setiap individu mampu 

memenuhi kebutuhannya.  

 Mengingat keterbatasan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan sendiri, 

beberapa orang menemukan ide untuk 

membuka usahanya sendiri. Orang 

melakukan spesifikasi dalam 

penyediaan barang maupun jasa. Pada 

awalnya penyediaan barang dan jasa 

hanya terbatas pada hal-hal yang 

bersifat pokok karena memang 

kebutuhan dan keingingan manusia 

dahulunya masih sederhana.   

Kemudian berkembang mencakup 

usaha untuk kebutuhan sekunder lalu 

tersier. Orang yang membuka usaha 

inilah disebut wirausaha.  

mailto:hasyim.arwini93@gmail.com
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 Wirausaha berperan dalam 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Dengan meningkatnya 

jumlah usaha yang dibangun oleh 

para wirausaha, baik usaha dalam 

skala  kecil, menengah ataupun besar 

akan meningkatkan penyerapan 

jumlah tenaga kerja. Tenaga yang  

awalnya tidak produktif karena 

menganggur dapat produktif kembali.  

Pendapatan tenaga kerja  tersebut 

akan digunakan kembali untuk 

membeli barang dan jasa. Hal ini 

tentunya akan meningkatkan 

pendapatan suatu negara. Menurut  

Darwanto  mengatakan bahwa  

semakin tinggi jumlah entrepeneur 

maka akan semakin tinggi pula 

pertumbuhan ekonomi dengan 

ketentuan dibutuhkan sekitar 2 % dari  

total penduduk.  

 Untuk mencapai jumlah 

entrepeneur yang ditargetkan, maka 

dibutuhkan usaha yang lebih dari 

pemerintah. Pemerintah harus turut 

serta dalam menggerakkan para 

warga negaranya untuk berwirausaha. 

Bentuk usaha dari pemerintah dalam 

menciptakan semangat entrepeneur 

bagi warga negaranya dengan 

melaukan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang kewirausahaan, 

memudahkan proses peminjaman 

dana kepada masayarakat untuk 

berwirausaha, memberikan reward 

kepada masayarakat yang memiliki 

peran besar dalam kewirausahaan, 

dan memberikan pelatihan kepada 

masyarakat tentang kewirausahaan.  

 Bukan hanya pemerintah, salah 

satu wadah dalam menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan dapat dilakukan 

melalui keluarga. Keluarga adalah 

tempat yang paling dekat dengan diri 

individu sejak lahir. Menurut Darosi 

keluarga adalah faktor yang 

terpenting dalam pembentukan 

kepribadian anak, karena anak 

diibaratkan sebagai selembar kertas 

putih yang perlu diisi, dan orang tua 

yang berperan dominan dalam hal ini. 

Salah satunya peran dari keluarga 

membentuk jiwa berwirausaha dalam 

diri anak.  

 Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengambil judul 

“Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

dalam keluarga”.  

KAJIAN LITERATUR 

1. Jiwa Kewirausahaan  

 Jiwa atau Jiva berasal dari bahasa 

Sansekerta yang artinya “benih 

kehidupan”. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, jiwa adalah roh 
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manusia (yang  ada ditubuh dan 

menyebabkan seorang hidup  atau 

nyawa). Jiwa juga dapat diartikan 

sebaga seluruh kehidupan batin 

manusia (yang terjadi dari perasaan, 

pikiran dan angan-angan, dan 

sebagainya). Jiwa menjadi pengisi  

bagi seorang manusia  untuk 

menjalani hidup dan kehidupannya. 

Jiwa manusia memberikan energi 

kepada manusia untuk melakukan 

aktivitas dalam kehidupan sehari-

hari. Jika seorang individu memiliki 

jiwa yang positif maka akan 

berpengaruh pada kehidupanya. 

Individu tersebut akan memberikan 

konstribusi yang lebih dalam 

kehidupan masayarakat.  

 Wirausaha secara etimologi 

berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri 

dari tiga suku kata : “wira,”swa”, dan 

“sta”. Wira berarti manusia yang 

unggul, tangguh, berbudi luhur, 

berjiwa besar, berani, pahlawan, 

pionir, pendekar, pejuang kemajuan, 

memiliki keagungan watak, 

sedangkan Swa berarti sendiri, dan 

Sta berarti berdiri. wirausaha adalah 

orang yang melihat adanya peluang 

kemudian menciptakan sebuah 

organisasi untuk memanfaatkan 

peluang tersebut. Sedangkan proses 

kewirausahaan adalah meliputi semua 

kegiatan fungsi dan tindakan untuk 

mengejar dan memanfaatkan peluang 

dengan menciptakan suatu organisasi. 

Istilah wirausaha dan wiraswasta 

sering digunakan secara bersamaan, 

walaupun memiliki substansi yang 

agak berbeda.  

 Jiwa kewirausahaan dalam 

seseorang memiliki arti bahwa orang 

tersebut mampu menangkap peluang 

yang tidak mampu dilihat dari orang 

lain. Seseorang yang memiliki jiwa 

kewirausahaan adalah seorang 

individu yang bukan hanya 

melahirkan  banyak ide, namun 

individu tersebut mampu 

mewujudkan ide yang dia buat, bukan 

hanya sebatas angan-angan. Seorang 

yang memiliki jiwa kewirausahaan 

memikirkan hal-hal yang belum 

terpikir oleh orang lain, bukan hanya 

terbatas pada sesuatu yang baru 

namun juga bisa menginovasi sesuatu 

yang kurang produktif menjadi 

bernilai lebih.  Setiap individu 

memiliki peluang  untuk memupuk 

jiwa kewirausahaan tersebut melalui 

berbagai hal yang ada disekitar 

individu tersebut. Sehingga jiwa 

kewirausahaan dipengaruhi oleh  
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ketrampialan, kempuan dan 

kompetensi.  

 Menurut Ilik(2010), terdapat 

keuntungan dan kerugian ketika 

seseorang mengambil pilihan menjadi 

seorang wirausaha. Keuntungan 

menjadi seorang wirausaha 

diantaranya : 

1. Otonomi  

Berhubungan dengan 

pengelolaan yang bebas dan tidak 

terikat. Karena seorang wirausaha 

bebas mengatur waktu, tempat dan 

pengelolaan  usaha yang dimilikinya 

sesuai dengan kehendaknya.  Berbeda 

dengan seorang pegawai, ia akan 

terikat dengan peraturan-peraturan 

yang ada ditempat kerjanya.   

2. Tantangan awal dan perasaan 

motif berprestasi 

Berhubungan dengan 

pengembangan ide-ide kreatif pada 

usaha yang dimilikinya. 

Pengembangan ide tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

keuntungan dari usaha yang 

dimilikinya.   

3. Kontrol Finansial (Pengawasan 

Keuangan) 

Berhubungan dengan 

kebebasan memgelola keuangan yang 

dimilikinya dansetiap  saat dapat 

mengawasi perkembangan 

keuntungan yang dihasilkan dari 

usahanya.  

4. Memiliki legitimasi moral yang 

kuat untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan menciptakan 

kesempatan kerja  

Seorang wirausaha dapat 

menciptkan kesempatan bekerja  bagi 

individu lain. Membuat seseorang 

yang tidak produktif dapat lebih 

produktif serta mampu meningkatkan 

kesejahteraan orang lain.  

Kerugian menjadi seorang wirausaha 

diantaranya: 

1. Pengorbanan Personal  

  Menjadi seorang wirausaha 

butuh waktu yang lama dan tentunya 

sibuk mengurusi bisnis yang 

dijalaninya. Secara otomatis waktu 

berkumpul dengan keluarga maupun 

menikmati waktu santai akan 

berkurang.  

2. Beban Tanggung  Jawab  

  Seorang wirausaha hahrus 

mengelola semua fungsil usaha 

diantaranya pemasaran, keungan, 

personalia dan lain sebagainya.  

3. Kecilnya marjin keinginan dan 

kemungkinan gagal 
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Wirausaha mengambil segala 

resiko, karena ia memulali bisnisnya 

dengan modal sendiri sehingga ia 

menanggung kerugian dan 

kemungkinan gagal sendiri.  

Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat dalam 

berwirausaha.Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia faktor adalah Hla 

(kieadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) 

terjadinya sesuatu. Faktor tersebut 

dapat bersifat internal maupun 

ekternal. Menurut penelitian Budi 

Azwar faktor yang berpengaruhi Niat 

kewirausahaan diantaranya  

1. Faktor-faktor sikap (Attitudes) 

yaitu engingkan pekerjaan yang 

menantang  dan bernilai konomi 

tinggi (Economic Opport and 

Challenge) dan memiliki 

keyakinan dalam berwirausaha 

(Perceived Confidence) 

2. Faktor Kontekstual yaitu 

dukungan sosial (social support), 

terbukti berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap 

niat kewirausahaan.  

Sedangkan penelitian dari Paulus 

Patria Adhitama tentang Faktor-

faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha diantaranya 

1. Ekspektasi Pendapatan  

Seseorang dengan ekspektasi 

pendapatan yang lebih tinggi 

daripada bekerja menjadi 

karyawan menjadi daya tarik 

untuk menjadi wirausaha 

2. Lingkungan Keluarga  

Semakin kondusif lingkungan 

keluarga  dan masyarakat 

disekitarnya maka akan semakin 

mendorong seseorang untuk 

menjadi seorang wirausaha.  

3. Pendidikan kewirausahaan  

Apabila pendidikan memadai 

maka seseorang akan siap untuk 

menjadi seorag wirausaha dan 

memimpin anak buahnya 

 

2. Keluarga  

 Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, keluarga adalah ibu bapak 

beserta anak-anaknya (seisi rumah). 

Pengertian keluarga mmenurut para 

ahli diantaranya : 

1. Duvall dan Logan ( 1986 ) : 

Keluarga adalah sekumpulan 

orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang 

bertujuan untuk menciptakan, 

mempertahankan budaya, dan 
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meningkatkan perkembangan 

fisik, mental, emosional, serta 

sosial dari tiap anggota keluarga. 

2. Bailon dan Maglaya ( 1978 ) : 

Keluarga adalah dua atau lebih 

individu yang hidup dalam satu 

rumah tangga karena adanya 

hubungan darah, perkawinan, 

atau adopsi. Mereka saling 

berinteraksi satu dengan yang 

lain, mempunyai peran masing-

masing dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya. 

3. Departemen Kesehatan RI ( 1988 

) : Keluarga merupakan unit 

terkecil dari masyarakat yang 

terdiri dari kepala keluarga dan 

beberapa orang yang berkumpul 

dan tinggal di suatu tempat di 

bawah satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. 

4. Narwoko dan Suyanto, (2004) : 

Keluarga adalah lembaga sosial 

dasar dari mana semua lembaga 

atau pranata sosial lainnya 

berkembang. Di masyarakat 

mana pun di dunia, keluarga 

merupakan kebutuhan manusia 

yang universal dan menjadi pusat 

terpenting dari kegiatan dalam 

kehidupan individu” 

Keluarga  menjadi bagian terpenting 

dalam kehidupan seseorang. Karena  

keluarga merupakan tempat menimba 

ilmu pertama dalam kehidupan 

seseorang. Seseorang yang lahir 

kedunia tanpa mengetahui apa-apa 

kemudian dia belajar untuk 

memahamisegala sesuai yang ada 

disekitar kehidupannya.  

3. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan  

penelitian ini diantaranya  

1) Penelitian yang berjudul 

Pengaruh peran keluarga dan 

Praktik kewirausahaan dalam 

Membentuk Sikap 

Kewirausahaan Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 

Tahun 2009-2010 Fakultas 

Ekonomi Universiats Negeri 

Surabaya oleh Dewi Masitah dan 

M Edwar dengan hasil penelitian 

yakni variabel Peran Keluarga 

dan Praktik Kewirausahaan 

secara simultam dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Sikap Kewirausahaan 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Angkatan Tahun 2009-2010 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Surabaya.  
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2) Penelitian yang berjudul Peran 

Ibu dalam Menumbuhkan Jiwa 

Wirausaha Anak olh Sukanti, 

Aliyah Rasyid Baswedan, Isroah 

dengan hasil Secara umum 

pendidikan dalam keluarga 

berperan dalam menumbuhkan 

jiwa wirausaha anak sedangkan 

wirausaha yang sukses pada 

umumnya dipicu dengan 

pendidikan yang demokratis, 

melatih kemandirian, 

kepercayaan diri dan kerjasama, 

disiplin, serta menghargai orang 

lain.  

METODE PENELITIAN  

 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dekriptif 

kualitatif. Penelitian  deskriptif  

kualitatif  adalah  suatu  metode  

dalam  meneliti  status  sekelompok  

manusia,  suatu  objek  dengan  tujuan  

membuat  deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki.Penelitian 

ini dikatakan ddekriptif kualitatif 

karena mengumpulkan informasi-

informasi tentang cara menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan dalam keluarga 

dengan berlandaskan teori yang ada. 

Untuk mendapatkan informasi 

peneliti menggunakan kajian literatur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

bukan perkara mudah, namun juga 

bukan perkara sulit. Menumbuhan 

jiwa kewirausahaan yang dimulai dari 

keluarga, yakni unit paling kecil dari 

kehidupan seseorang. Keluarga, 

sebagai unit terkecil dari kehidupan 

menjadi tempat belajar pertama dan 

utama  bagi perkembangan setiap 

individu dalam kehidupan. Melalui 

keluarga seseorang individu baru 

yang lahir, akan mulai belajar untuk 

memahami segala sesuai yang ada 

disekitarnya. Melallui keluarga 

seorang individu yang awalnya tidak 

bisa melakukan sesuatu menjadi bisa, 

yang awalnya tidak tahu menjadi tahu 

serta yang segala sesuatu yang 

awalnya keliatan sulit kemudian 

menjadi mudah. Oleh karena itu peran 

keluarga  dianggap penting dalam 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

seorang individu.  

 Mengapa jiwa kewirausahaan 

dianggap penting? Karena sudah 

terbukti seseorang yang memiliki 

jiwa kewirausahaan yang kuat maka  
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indivijdu tersebut akan lebih mandiri 

dan siap mengahadapi tantangan di 

masa yang akan datang. Seperti 

penelitian yang disampaikan oleh ilik, 

bahwa seorag wirausaha memiliki 

keuntungan otonomi, tantangan  awal 

dan perasaan motif prestasi, kontrol 

finansial, dan memiliki legitimasi 

moral yang kuat untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan menciptakan 

kesempatan kerja.  

 Dari hasil penelitian ini diketahui 

bahwa faktor dari jiwa kewirausahaan 

adalah  

 Cara menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan dalam keluarga 

diantaranya  

1. Membuat Ide membuka usaha  

bersama keluarga 

Jika masih menjadi wirausaha 

awal, maka ide membuka usaha 

bersama keluarga  merupakan 

salah satu peluang yang baik. Ide 

tersebut dapat berhubungan 

dengan  hobi bersama dalam 

keluarga. Bersama keluarga ide 

tersebut akan lebih mudah 

didiskusikan karena menyangkut 

kesenangan bersama. Antar 

keluarga akan saling kompak dan 

mendukung satu sama lain dalam 

membuka bisnis yang 

berhubungan  dengan hobi 

keluarga. Misalnya dalam satu 

keluarga menyukai olahraga 

renang. Bisnis peminjaman dan 

penjualan alat-alat renang 

menjadi salah satu peluang yang 

baik untuk memulai berbisnis.  

2. Melibatkan anggota keluarga 

dalam berwirausaha. Mengajak 

anggota keluarga untuk 

melakukan wirausaha. Ide 

wirausaha tersebut dapat diambil 

dari berbagai bidang. Bidang-

bidang diantaranya yakni kuliner, 

pendidikan, jasa dan lain 

sebagainya. Mengajak anggota 

keluarga berwirausaha dapat 

melatih jiwa kewirausahaan 

seseorang karena untuk lebih 

mandiri. Apabila dalam usaha 

yang dijalankan keluarga 

tersebut terdapat permasalahan 

maka dapat didikusikan dengan 

anggota keluarga lainnya. Setipa 

anggota keluarga akan mulai 

menyadari bahwa kemajuan 

usaha tersebut dikarenakan 

dukungan dari setiap anggota 

keluarga. Melibatkan anggota 

keluarga tidak sekedar 

mengawasi bisnis, namun juga 

menempatkan anggota keluarga 
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dalam beberapa posisi yang 

sesuai. Agar mereka juga belajar 

tentang usaha yang dijalankan 

dan memberikan  evaluasi 

tentang tantangan dan hambatan 

usaha tersebut.  

3. Mengajarkan tetang adanya 

pembuatan  “Worksheet”  

Worksheet dalam akuntansi 

merupakan kertas kerja yang 

berisi neraca saldo, neraca yang 

disesuaikan, laporan laba  rugi 

dan neraca. Namun gambaran 

tentang cara pmbuatan worksheet 

dalam hal ini bukan serumit 

dalam akuntansi. Setidaknya 

mencakup pembuatan lajur yang 

berisi debet maupun kredit 

tentang arus keuangan dalam 

bisnis tersebut. Agar anaggota 

keluarga mengetahui tentang 

cara mengelola dengan baik 

keuangan dalam bisnis yang 

dijalankan.   

4. Menjelaskan Keuntungan 

berwirausaha. Apabila anggota 

keluarga sudah terlihat dalam 

kegiatan wirausaha yang 

didirikan. Perlu dijelaskan 

keuntungan dari berwirausaha, 

diantaranya banyak koneksi yang 

akan diperoleh karena seorang 

wirausaha akan sering 

berinteraksi dengan orang-orang 

yang membutuhkan jasa usaha 

tersebut. Selain itu pendapkatan 

yang diperoleh akan dapat 

digunakan untuk membeli 

kebutuhan dan segala keinginan, 

jadi tidak perlu menyusahkan 

orang lain. Hal ini menjadi daya 

tarik teritama bagi anak, karena 

dengan begitu anak akan 

termotivasi untuk berwirausaha.  

5. Berikan kepercayaan anggota 

keluarga untuk mengatur 

keunagan mereka sendiri 

Memberikan kpercayaan 

mengatur keuangan mereka 

sendiri. Dengan memberikan 

kepercayaan anggota keluarga 

akan termotivasi untuk 

menggunakan uang mereka 

dengan  hal-hal yang penting. 

Mereka akan  dapat 

mengkalkulasi sendiri uang 

mereka akan dialokasikan pada 

hal-hal yang diangap penting 

karena merejka menyadari 

jumlah yang diberikan terbatas.  

6. Dapat membantu sesama. 

Dengan berwirausaha, jelaskan 

kepada anak bahwa dengan 

membuka usaha maka akan dapat 
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membantu sesama dalam 

menciptakan lapangan kerja. 

Bukan hanya individu sendiri 

yang menikmati, namun juga 

orang lain akan merasakan 

keuntungannya.  

KESIMPULAN  

Kesimpulan dari menumbuhkan jiwa 

wirausaha dapat dilakukan dengan 

membuka ide  membuka usaha 

bersama, melibatkan anggota 

keluarga dalam berwirausaha, 

mengajarkan tentnag pembuatan 

worksheet, menjelaskan keuntungan 

brwirausaha, memberikan 

kepercayaan anggota keluarga untuk 

mengatur keuangan mereka sendiri, 

dapat  membantu sesama.  
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ANALISIS SUMBER DAYA ALAM, KEPEMILIKAN PRIBADI DAN 

BARANG PUBLIK  

 

Auliana Farabbanie Al-Arsy  

Abstrak 

Sumber daya alam milik umum adalah hal-hal yang dimiliki oleh masyarakat, tanpa ada hak 

kepemilikan oleh individu maupun perusahaan. Berbagai macam sistem untuk pengelolaan adalah 

dengan penetapan pembayaran secara tradisional dan pengelolaan pemerintah. Tidak ada aturan yang 

membatasi penggunaan sumber daya alam yang terbuka untuk umum, yang berakibat pada penggunaan 

berlebihan dan kadang-kadang kerusakan fungsi ekologi.Contoh klasik daripenggunaan sumber daya 

alam yang berlebihan adalah penangkapan ikan yang berlebihan di lautan. Karena tidak adanya 

pembatasan akan akses untuk menangkap ikan di lautan, maka insentif ekonomi berujung pada terlalu 

banyaknya jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi. Akibatnya stok ikan menipis, sehingga 

pendapatan semua nelayan pun berkurang. Insentif akan terus dialami oleh orang baru yangmasuk ke 

industri perikanan sampai pendapatan bersih (pendapatan dikurangi biaya) mencapai angka nol. 

Ekuilibrium akses terbuka ini tidak efektif secara ekonomi dan merusak ekologi.  

 
Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Kepemilkan Pribadi, Barang Publik, Pertanian 

 

Kepemilikan pribadi memang menjadi 

kajian analisis ekonomi dalam ekonomi 

pasar. Di dalam masyarakat tradisional 

atau adat, kepemilikan pribadi atas 

sumber daya alam sangatlah jarang 

ditemukan. Sumber daya alam yang 

sangat penting bagi kehidupan sebuah 

suku akan menjadi milik umum 

misalnya padang rumput untuk 

menggembala ternak, atau hewan yang 

diburu untuk di konsumsi. Dalam 

masyarakat yang memiliki 

perekonomian tinggi biasanya telah 

mengalami perkembangan sistem hak 

milik yang mencakup yang dimilikinya. 

Suatu contoh seseorang yang memiliki 

tanah yang di dalamnya terdapat sungai 

yang mengalir. kita bisa membuat 

aturan untuk ‘kepemilikan’ atas air 

tersebut yang memungkinkan pemilik 

tanah untuk mengambil air dalam 

jumlah tertentu. Akantetapi bagaimana 

dengan nasib kehidupan yang ada di 

sungai tersebut? Bagaimana dengan 

penggunaan sungai untuk rekreasi: 

bermain perahu, berenang, dan 

memancing? Bagaimana dengan 

keindahan yang ada di tepian sungai?. 

Untuk mengetahui bagaimana 

menyelesaikan pertanyaan ini 
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dibutuhkan penjelasan lebih dan 

beberapa contoh dalam aplikasinya. 

Perekonomian  di dalam Perikanan 

 Sebuah contoh dari properti 

umum adalah perikanan.  Perikanan di 

daratan maupun lautan seringkali diatur 

oleh privat, tradisional, atau sistem 

manajemen pemerintahan. Perikanan di 

lautan lepas biasanya besifat sumber 

daya alam yang dapat diakses oleh 

umum  

 Bagaimana kita dapat 

mengaplikasikan teori ekonomi ke 

dalam perikanan? Mari kita mulai 

dengan pemikiran umum. Jika hanya 

ada beberapa kapal penangkap ikan 

yang mulai beroperasi di sebuah 

wilayah yang kaya akan ikan, maka 

hasil tangkapan mereka akan sangat 

bagus sekali. Hal ini akan menarik 

nelayan lain, dan begitu semakin 

banyak kapal penangkap ikan yang 

bergabung maka total tangkapan pun 

akan meningkat.   

 Begitu jumlah kapal nelayan 

semakin banyak, kapasitas perikanan 

akan mengkhawatirkan dan hasil 

tangkapan masing-masing kapal akan 

menurun.  Belajar dari pengalaman 

bahwa jika hal ini dibiarkan terlalu 

lama, maka hasil perikanan akan 

mengalami kerusakan yang sangat 

parah. Sejauh manakah sebuah usaha 

untuk menambah jumlah perjalanan 

kapal menjadi suatu hal yang kontra-

produktif? Kekuatan apakah yang dapat 

membuat kita melalui hal tersebut? 

Teori ekonomi dapat memberikan kita 

masukan atas pertanyaan penting 

mengenai manajemen sumber daya 

alam akses terbuka tersebut. 



National Conference On Economic Education 
Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

231 
 

                                   
Jumlah kapal nelayan (dalam 

ratusan) 
 

 

Gambar 1.1 

Bagaimana menggambarkan produk 

total perikanan seperti yang nampak 

pada Gambar 1.1.  Garis horizontal 

menunjukkan usaha penagkapan ikan, 

yang diukur melalui jumlah kapal. 

Garis vertikal menunjukkan jumlah 

tangkapan dari semua kapal. Dengan 

meningkatnya jumlah perjalanan kapal, 

kurva produk total seperti yang nampak 

pada Gambar 1.1 akan mengalami tiga 

fase yang berbeda.  

 Yang pertama adalah periode 

constant returns to scale .Setiap kapal 

ekstra mendapatkan banyak suplai ikan 

dan kembali ke pelabuhan dengan 

tangkapan sebanyak 10 ton. Fase kedua 

adalah periode diminishing returns 

(hasil yang berkurang) untuk usaha 

yang dilakukan, yang ditunjukkan dari 

400 sampai 850 kapal. Disini mulai 

terlihat adanya kesulitan di dalam 

menangkap sejumlah ikan. Ketika 

sebuah kapal tambahan diturunkan ke 

laut, kapal tersebut menambah jumlah 

tangkapan, akan tetapi kapal tesebut 

juga akan mengurangi jumlah 

tangkapan untuk kapal lain. Sumber 

daya alam tidak lagi menyediakan ikan 

yang banyak untuk semuanya, 

kompetisi yang intens untuk stok ikan 
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membuat nelayan harus bekerja lebih 

keras. Yang terakhir adalah periode 

absolutely diminishing returns (hasil 

yang sangat berkurang), diatas 850 

kapal, dimana semakin banyak kapal 

akan mengurangi tangkapan total. 

Terjadi penangkapan ikan secara 

berlebihan dan jumlak stok ikan 

berkurang secara drastis. Kemampuan 

populasi ikan untuk berkembang biak 

telah rusak, dan kita telah membuat 

aspek ekonomi dan ekologi menjadi 

rusak. 

Kita dapat mengkalkulasi total 

pendapatan, pendapatan rata-rata 

(pendapatan per kapal), dan pendapatan 

marginal (pendapatan dijumlahkan 

dengan jumlah kapal tambahan) dari 

perolehan ikan, seperti yang 

ditampilkan di tabel 1.1. Untuk 

melengkapi data keuangan, perlu 

mengetahui biaya operasional dari 

sebuah kapal nelayan. Disini kita 

mengasumsikan bahwa biaya marjinal 

operasional sebuah kapal nelayan 

konstan pada kisaran 4.000 per 

perjalanan.  Hal ini memberikan 

gambaran yang sederhana tetapi 

lengkap akan kekuatan ekonomi yang 

dihadapi oleh nelayan individu di 

industri ini (Gambar 1.2).    

Seandaikan hanya ada 400 kapal yang 

beroperasi. Pendapatan per kapal 

adalah sebesar 10.000 per perjalanan.  

Biaya per kapal adalah 4.000 per. 

Sehingga laba yang dihasilkan sebesar  

6.000. Bisnis yang jelas-jelas 

menguntungkan ini akan mengundang 

pesaing baru. Selama nelayan bebas 

masuk ke dalam industri ini, maka 

jumlah kapal nelayan yang beroperasi 

akan terus meningkat.  Hal ini terjadi 

karena nelayan yang ada menambah 

jumlah kapalnya atau nelayan baru 

yang akan masuk ke industri perikanan 

ini.  

Insentif untuk pengambilan ikan 

yang berlebihan (Overfishing) 

Gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa 

semakin banyak kapal nelayan yang 

bergabung untuk menangkap ikan, 

maka pendapatan ekstra atau marjinal 

akan secara cepat mengalami 

penurunan. Ketika jumlah kapal telah 

mencapai 800, maka pendapatan 

marjinal yang didapatkan oleh 100 

kapal yang baru bergabung akan lebih 
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kecil dibandingkan dengan biaya 

marjinal yang dikeluarkan untuk 

pengoperasian kapal.  

TABEL 1.1 Pendapatan dan Biaya Penangkapan Ikan 

Jumlah 
Kapal (Q) 

Ikan 
(ton) 

TR 
dalam 

ribuan 

TC 
dalam 

ribuan 

TR-
TC 

dalam 

ribuan 

MR 
dalam 

ribuan 

AR 
dalam 

ribuan 

Biaya kapal 
dalam 

ribuan 

AR-
MC 

1 10 1.0 0.4 0.6  10 4 6 

2 20 2.0 0.8 1.2 10 10 4 6 

3 30 3.0 1.2 1.8 10 10 4 6 

4 40 4.0 1.6 2.4 10 10 4 6 

5 48 4.8 2.0 2.8 8 9.6 4 5.6 

6 54 5.4 2.4 3.0 6 9 4 5 

7 58 5.8 2.8 3.0 4 8.2 4 4.2 

8 60 6.0 3.2 2.8 2 7.5 4 3.5 

9 60 6.0 3.6 2.4 0 6.6 4 2.6 

10 58 5.8 4.0 1.8 -2 5.8 4 1.8 

11 54 5.4 4.4 1.0 -4 4.9 4 0.9 

12 48 4.8 4.8 0 -6 4 4 0 

13 40 4.0 5.2 -0.8 -8 3.1 4 -0,9 

Keterangan : 

TR    : Nilai total tangkapan  Pendapatan marjinal jelaskan sebagai MR = ΔTR/ Δ Q 

TC    : Biaya total    Pendapatan rata-rata dijelaskan sebagai AR= TR/Q 

TR – TC : Total pendapatan bersih Biaya marjinal didefinisikan sebagai MC= Δ TC/ Δ Q 

MR   : Pendapatan marjinal  

AR    : Pendapatan per kapal 

AR – MC: Pendapatan bersih per kapal   

 

Apakah pengoperasian kapal tidak 

memberikan keuntungan sama sekali, 

dan membuat beberapa pemilik kapal 

untuk meninggalkan industri tersebut? 

Tidak, pendapatan rata-rata yang 

rendah tersebut terjadi secara merata 

pada pengoperasian semua kapal. 

Pendapatan rata-rata, atau pendapatan 

per kapal, sekarang mencapai 7.500, 

yang mana masih menutupi biaya 

operasi sebesar 4.000, dengan 

keuntungan sebesar 3.500. sehingga, 

insentif yang ada tidak membuat 

nelayan yang sudah ada untuk 
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meninggalkan inudstri, namun justru 

membuat nelayan lain bergabung.  

 Proses masuknya nelayan baru 

tersebut akan terus berlanjut sampai 

pendapatan rata-rata jatuh di bawah 

biaya marjinal pengoperasian sebuah 

kapal – sebagai contoh, ketika sejumlah 

1.200 kapal beroperasi, barulah para 

nelayan merasa bahwa bisnis ini tidak 

menguntungkan lagi sehingga beberapa 

akan meninggalkan industri ini. Pasar 

mengirimkan ‘sinyal’ melalui 

ketidakuntungan yang menandakan 

bahwa industri sudah terlalu penuh.  

 Akan tetapi sinyal ekonomi ini 

datang sangat terlambat untuk 

mengambil langkah efisiensi ekonomi, 

dan terlambat untuk menjaga ekologi. 

Seharusnya jumlah kapal yang efisien 

secara ekonomi adalah hanya 650 saja. 

Pada titik ini, keuntungan tambahan 

dari menambahkan satu kapal nelayan 

diseimbangkan dengan biaya ekstra 

yang digunakan untuk pengoperasian 

kapal tersebut. Masalah yang muncul 

adalah bahwa operator gagal ‘melihat’ 

bahwa industri secara keseluruhan 

menjadi kurang menguntungkan ketika 

jumlah kapal mencapai 650.  

 Selama setiap kapal masih 

membawa keuntungan, nelayan 

memiliki insentif untuk meneruskan 

kegiatan menangkap ikan, dan pihak 

lain melihat adanya insentif untuk ikut 

masuk ke bisnis penangkapan ikan 

tersebut. Kekuatan dari bebas akses 

masuk dan bebas kompetisi, yang 

biasanya dapat digunakan untuk 

mendukung efisiensi ekonomi, 

memiliki efek yang berlawanan di 

dalam kasus ini.  
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Dengan adanya pengambilan ikan 

secara berlebihan yang secara nyata 

akan merusak stok ikan dan keuntungan 

dari semua operator kapal. Penjelasan 

ekonominya adalah nelayan memiliki 

akses bebas atas sumber daya alam 

yang sangat penting yaitu stok ikan. 

Secara logis mengatakan bahwa 

sumber daya alama yang murah akan 

dipergunakan secara berlebihan, dan 

sumber daya alam yang gratis akan 

disia-siakan.  

 Fenomena ini kadang disebut 

sebagai tragedi karena sumber daya 

alam milik umum tidak dimiliki secara 

perseorangan, maka tidak ada 

seorangpun yang memiliki insentif 

untuk melestarikannya. Sebaliknya, 

insentif yang ada adalah bagaimana 

cara agar bisa menggunakannya 

sebanyak mungkin sebelum diambil 

oleh orang lain. Ketika sumber daya 

alam berjumlah banyak, maka masalah 

yang muncul sedikit, seperti yang 

terjadi pada jaman tradisional  ketika 

stok ikan jauh melebihi kebutuhan atau 

kemampuan untuk menangkap ikan 

tersebut karena jumlah populasi 

nelayan yang masih sedikit. Ketika 

populasi, permintaan, dan teknologi 

cukup berkembang, logika ekonomi 

yang terbentuk adalah terprediksinya 

bahaya overfishing dan bahkan 

kehancuran industri perikanan.  

 Solusi yang dapat dipikirkan 

adalah melihat dari sudut pandang 

Annual Costs and Benefits 

Average Revenue 

Marginal Cost 

Marginal 

Revenue 

License Fee 

Number of Boats 

Gambar 1.2 Kondosi Ekonomi dalam perikanan 
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analisa ekonomi formal, kapasitas 

keuntungan maksimum denggan 

menggunakan 650 kapal nelayan, 

mencapai keuntungan total. 

 Dari sudut pandang ekologi, 

ekuilibrium ini mungkin saja bisa 

berkesinambungan. Maximum 

sustainable yield dari industri 

perikanan ini terjadi ketika ada 

sejumlah 850 kapal nelayan beroperasi 

dan jumlah tangkapannya mencapai 

lebih dari 6.000 ton. 4 Output optimal 

ekonomi dari 650 kapal nelayan 

bearada di bawah maximum sutainable 

yield, yang menandakan bahwa 

kesehatan ekologi tetap terjaga pada 

output level ini. Jika usaha 

penangkapan ikan dipaksa melampaui 

poin dari maximum sustainable yield, 

maka kerusakan jangka panjang pada 

perikanan – yang bahkan bisa berujung 

pada kepunahan pesies – dapat terjadi.  

Open access equilibrium pada sejumlah 

1.200 kapal selain tidak efisien secara 

ekonomi jugajelas-jelas dapat 

mengakibatkan kerusakan ekologi. 

Kebijakan untuk Manajemen 

Perikanan 

Kebijakan apa yang dapat diterapkan 

untuk mencapai ekuilibrium yang lebih 

efisien, melindungi ekosistem 

perikanan, dan meningkatkan 

keuntungan bersih social. Salah satu  

Jawabannya adalah kenakan biaya. Jika 

nelayan harus membayar biaya 

perijinan, maka insentif ekonomi untuk 

akses masuk secara berlebihan akan 

menurun. Gambar 1.2 mengilustrasikan 

level optimal untuk biaya seperti ini. 

pada titik ekuilibrium optimal dari 650 

kapal nelayan, perbedaan antara biaya 

marjinal dan pendapatan rata-rata 

berada di kisaran 4.500. jika nelayan 

harus membayar biaya perijinan 

sebesar 4.500 per kapal, maka industri 

ini hanya akan menguntungkan bagi 

650 kapal itu saja.  Selebihnya, 

keuntungan akan menurun di bawah 

nol, dan tidak akan ada insentif lebih 

lanjut untuk masuk ke industri 

perikanan tersebut.  

Setiap nelayan akan berada di posisi 

sebagai kompetitor, yang membuat 

keuntungan menjadi minimal atau 

‘normal’. Di dalam kasus ini, logika 

kompetisi akan berlaku untuk 

melindungi ekosistem dari kehancuran. 
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Sebagai efeknya, nelayan harus 

membayar sejumlah uang untuk 

sumber daya alam yang dulunya gratis 

– akses untuk mendapatkan stok ikan. 

Kebijakan ini mungkin tidak populer 

secara politik in dalam komuniat 

penangkapan ikan., tapi akan dapat 

mencegah industri agar tidak 

menghancurkan alat untuk hidup bagi 

masyarakat sekitarnya.  

 Kebijakan lain untuk mencapai 

tujuan yang sama adalah dengan 

penggunaan kuota, atau batasan 

tangkapan.  Petugas pemerintah bisa 

menentukan kuota untuk keseluruhan 

industri petikanan, akan tetapi 

menentukan siapa yang berhak 

mendapat batasan jumlah tangkapan 

merupakan hal yang kontroversial. Jika 

hak diberikan kepada nelayan yang 

sudah terjun ke industri lebih dulu, 

maka pendatang baru tidak akan bisa 

masuk ke industri. Alternatif lainnya 

adalah bahwa nelayan dapat menerima 

kuota individu yang dapat dialihkan 

/yang dapat dijual ke seseorang yang 

akan masuk ke bisnis ini. 

 Alternative lain adalah dengan 

menjual kuota ke pelelangan, yang 

hasilnya akan sama dengan adanya 

biaya perijinan. Metode seperti ini 

membutuhkan intervensi pemerrintah 

yang direncanakan dengan baik.  

meskipun ahli ekonomi sering 

berpendapat bahwa pasar akan 

beroperasi lebig efisien tanpa adanya 

intervensi dari pemerintah, namun 

kasus ini memerlukan intervensi 

tersebut untuk mendapatkan solusi 

yang efisien secara ekonomi (dan 

ekologinya terjaga). 

 Sejarah telah membuktikan 

bahwa peraturan sosial tentang sumber 

daya alam yang menjadi properti umum 

sangat dibutuhkan. Pertumbuhan 

populasi, permintaan tinggi, dan 

perkembangan teknologi telah 

membuat prinsip tersebut menjadi 

rumit. Namun, teori ekonomi dan 

prinsip ekologi menunjukkan bahwa 

kita harus menemukan cara untuk 

melakukannya atau membiarkan 

sumber daya alam milik umum rusak 

akibat penggunaan yang berlebihan.  

Lingkungan sebagai Barang milik 

Umum 
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Ahli ekonomi telah lama mengenal 

adanya konsep barang milik umum. 

Barang biasa, seperti mobil, biasanya 

dibeli oleh rumah tangga, dan hanya 

pembelinya yang dapat menikmati 

kegunaannya. Sebaliknya, barang milik 

umum memberikan manfaat bagi 

banyak orang, bahkan seluruh 

masyarakat. Barang milik umum 

disebut noneksklusif yaitu bahwa 

barang tersebut tersedia untuk 

dikonsumsi semua orang  dan nonrival, 

karena penggunaan oleh salah satu 

orang tidak akan mengurangi 

ketersediannya untuk orang lain. 

 Contohnya adalah sistem dari 

taman nasional. Semua taman nasional 

terbuka untuk umum, dan (kecuali 

suasana ramai menjadi masalah yang 

berarti) pemakaiannya oleh beberapa 

orang tidak mengurangi kemampuan 

orang lain untuk menikmatinya. Barang 

milik umum tidak harus bersifat 

lingkungan: sistem jalan tol dan 

pertahanan nasional seringkali disebut 

sebagai salah satu barang milik umum. 

Namun seringkali aspek mengenai 

pelestarian lingkungan yang sesuai 

kategori karena pada kenyataannya 

setiap orang memiliki kepentingan 

akan lingkungan yang nyaman dan 

sehat.  

 Bagaimana memahami logika 

dari permintaan dan suplai untuk 

barang milik umum? Barang tersebut 

tidak dapat dijual dan dibeli seperti 

layaknya barang umumnya, namun 

suplai yang mencukupi penting bagi 

seluruh masyarakat. Kita mulai dengan 

memperhatikan bahwa pengadaan 

barang tersebut harus dilakukan di 

arena politik. Seperti halnya pada 

pertahanan nasional. Kita tidak dapat 

menyelesaikan masalah pertahanan 

nasional dengan meminta setiap orang 

untuk membeli dan memiliki sebuah 

kendaraan tank. Pemecahan 

masalahnya memerlukan keputusan 

politis yang melihat adanya permintaan 

beberapa warga negara untuk 

menggunakan biaya pertahanan negara. 

Sekali keputusan dibuat, maka kita 

semua akan menanggung biayanya 

dengan cara membayar pajak.  

 Hal yang sama terjadi pada 

keputusan mengenai barang milik 

umum yang bersifat lingkungan yang 

harus dibuat melalui sistem politik. 



National Conference On Economic Education 
Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

239 
 

Legislatif, mislanya, harus 

memutuskan pembiayaan negara untuk 

taman. Apakah akan banyak lagi taman 

yang akan dibuat menjadi taman? 

Apakah mungkin beberapa taman yang 

sudah ada dijual atau dilelang untuk 

pengembangannya? Keputusan ini 

memerlukan pemahaman mengenai 

permintaan publik akan fasilitas 

lingkungan. 

 Bagaimanapun masalah 

tersebuut tidak dapat diselesaikan 

melalui proses suplai dan permintaan 

pasar biasa. Pada contoh perikanan 

yang dibahas di atas, masalah muncul 

pada sisi produksi logika pasar biasa 

memicu ekspansi berlebihan pada 

produksi dam tekanan berlebihan pada 

sumber daya alam. Pada properti milik 

umum, masalah terletak pada 

permintaan.  Proses pasar biasa akan 

memicu munculnya permintaan efektif 

yang rendah (bahkan mungkin 

mencapai angka nol) untuk barang 

milik umum, meskipun pada 

kenyataannya publik memerlukan 

barang tersebut. Oleh karena itu, tanpa 

adanya kenijakan pemerintah yang 

spesifik, akan terjadi undersupply 

(kekurangan suplai) akan barang milik 

umum.  

Sisi Ekonomi dari Pelestarian Hutan  

 Pelestarian hutan dapat 

dianggap sebagai barang milik umum. 

pelestarian semacam ini sangatlah 

bermanfaat bagi orang-orang, baik 

warga lokal maupun pelancong yang 

mengunjungi area tersebut dan melihat 

hutan yang terjaga. Banyak orang juga 

akan mendapatkan manfaat tambahan 

dari pelestarian keragaman spesies dan 

produk farmakutikal yang dihasilkan 

dari spesies yang ada di hutan  tersebut. 

 Banyak orang mendapatkan apa 

yang oleh ahli ekonomi disebut sebagai 

kuntungan fisik hanya dengan 

mengetahui bahwa hutan dan 

spesiesnya telah dilestarikan, meskipun 

mereka belum pernah melihat hutan 

tersebutu secara langsung. Untuk 

alasan tersebut, kita dapat dengan 

percaya diri menyatakan bahwa 

pelestarian hutan dapat memberikan 

banyak manfaat. Namun bagaimana 

kita dapat merefleksikan keuntungan 

tersebut ke dalam kebutuhan aktual 

akan wilayah hutan  yang telah 
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dilestarikan? Pertanyaan tersebut 

sangatlah penting: permintaan pasar 

akan kayu, mineral, dan tanah 

agrikultur menciptakan tekanan untuk 

memangkas hutan untuk 

pengembangan. Dapatkah kepentingan 

untuk melestarikan bersaing dengan 

permintaan pasar tersebut? 

 Mari kita analisa apakah kita 

dapat merepresentasikan keuntungan 

dari pelestarian pada permintaan pasar. 

Beberapa grup pelestarian alam swasta 

memiliki tujuan untuk menciptakan 

permintaan akan pelestarian hutan .  

Salah satu kampanye yang dilakukan 

oleh kelompok tersebut adalah dengan 

memberikan kesempatan pada orang-

orang untuk ‘membeli’ hutan  tersebut 

sebesar 1 juta per hektar. Jika orang 

yang selalu berambisi untuk 

melestarikan lingkungan merespon 

tawaran tersebut, organisasi tersebut 

berjanji akan menggunakan uang 

tersebut untuk melestarikan 1 hektar 

wilayah hutan . Penawaran seperti ini 

cukup populer karena hasilnya terlihat 

secara langsung.  Di satu sisi, hal ini 

membuka jenis pasar baru terhadap 

barang milik umum. seperti halnya 

membeli sebuah kulkas, sekarang juga 

dapat ‘ membeli’ pelestarian hutan .  

 Hal ini tidak dapat memecahkan 

masalah undersupply / kekurangan  

barang milik umum. Untuk mengetahui 

penyebabnya, kita dapat 

menggambarkan suplai dan permintaan 

pelestarian hutan  ke dalam istilah 

ekonomi standar, seperti yang tertera 

pada Gambar 1.3 Menginterpretasikan 

gambar tersebut cukup rumit, namun 

grafik tersebut sangat konsisten dengan 

teori ekonomi dan pengalaman dunia 

nyata.  
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Hasil seperti ini benar-benar 

merepresebntasikan beberapa 

kemajuan di dalam mempromosikan 

suplai barang publik, tapi apakah hal ini 

merepresentasikan suplai yang 

mencukupi? Tidak. Perkiraan dari 

hilangnya hutan  mencapai 30 juta 

hektar akibat kerusakan setiap 

tahunnya.  Bahkan usaha pelestarian 

yang berbedapun tidak berhasil. 

Meskipun kelompok pelestari 

lingkungan melakukan langkah kreatif, 

masih saja terjadi kekurangan suplai. 

Sementara itu permintaan untuk kayu, 

mineral, dan tanah pertanian terus 

meningkatkan tekanan pada hutan  

yang tersisa. 

Perminataan Sosial terhadap 

Pelestarian Hutan  

Masalahnya adalah respon terhadap 

tawaran grup konservasi tidak cukup 

merefleksikan permintaan publik 

terhadap pelestarian hutan . 

Kekhawatiran akan kehancuran hutan  

telah menyebar; sebagian besar orang 

mungkin ingin kerusakan tersebut 

dihentikan. Tapi hanya sebagian orang 

yang benar-benar merelakan uangnya 

sebesar 50. Perilaku seperti ini dikenal 

sebagai efek free-rider 
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 Banyak orang menunggu 

seseorang untuk beramal, meskipun 

mereka sendiri mendapatkan 

keuntungan dari amal tersebut. Mereka 

senang akan adanya pelestarian hutan ; 

namun mereka tidak mau menulis cek 

atau mereka tidak mampu membayar 

50.  Meskipun ditawari untuk dapat 

berkontribusi sedikit, mereka takut 

usaha tersebut gagal dan mereka 

berkontribusi secara sia-sia. Mungkin 

saja beberapa orang tidak khawatir 

tentang masalah yang ada – mereka 

tidak memiliki keinginan untuk 

berkontribusi sama sekali. Namun, 

banyak orang paling tidak memiliki 

sedikit kepedulian dan mungkin akan 

berkontribusi, tapi mereka melewatkan 

tawaran atau gagal merespon tawaran 

tersebut karena alasan tertentu seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

 Menurut teori ekonomi, yang 

kita butuhkan bukanlah tambahan 

horizontal, melainkan tambahan 

vertikal dari kurva permintaan. Kita 

perlu menambahkan keuntungan aktual  

dari pelestarian hutan  kepada setiap 

individu untuk memunculkan adannya 

keuntungan sosial. Silahkan lihat 

bagian sebelah kanan dari Gambar 1.3. 

Disini tambahan vertikal menunjukkan 

adanya permintaan pasar akan 

penghentian kerusakan dari hutan  

dengan cara membeli tidak hanya 1 juta 

hektar, tetapi 30 juta hektar untuk 

pelestarian hutan  

Manfaat yang didapatkan tiap individu 

sangatlah kecil – hanya sebagian dari 

satu sen per hektar. Tapi kita 

menganggap bahwa praktis setiap 

orang mendapatkan keuntungan, yang 

apabila dijumlahkan menjadi 

keuntungan sosial yang sangat besar. 

Dengan 1.5 juta, kita dapat membeli 30 

juta hektar dengan resiko yang ada. Jika 

kebijakan pemerintah memandatkan 

pembelian seperti ini, berapakah biaya 

yang harus ditanggung oleh pembayar 

pajak? Jika kita hanya 

mempertimbangkan pembayar pajak 

maka per keluarga harus membayar 

sebesar 15 

Perbedaan pendapat mungkin muncul 

terkait jumlah yang sesuai, terutama 

pada masa pemotongan bujet. Maksud 

kami adalah: penyediaan barang publik 

yang efektif membutuhkan keputusan 

publik. Usaha kelompok pelestari 
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lingkungan swasta hanyalah sebuah 

upaya kecil.  

 Tentu saja contoh yang kami 

gunakan sudah sangat disederhanakan. 

Suplai dana dari hutan  sebetulnya tidak 

elastis sesempurna itu, dan pelestarian 

skala besar mungkin tidak dapat dibeli. 

Tetapi 1.5 juta dapat saja dikumpulkan 

– lebih banyak dari sekedar 50. Karena 

kurangnya upaya yang dilakukan 

publik, maka yang tersisa hanya 

kelompok pelestarian swasta yang 

bertentangan dengan kekuatan 

permintaan pasar yang tersebar luas 

mempromosikan pelestarian hutan . 

Tentu saja hasilnya adalah kerusakan 

hutan  yang terus berlangsung. 

 Banyak isu lingkungan, seperti 

udara bersih dan air bersih, memiliki 

kasus yang sama. Semua kebijakan 

pelestarian tanah, termasuk tanah 

basah, hutan, alam liar dan 

perlindungan daerah pedesaan 

memerlukan tindakan pemerintah agar 

uterlaksana. Seperti yang telah kita 

lihat, pasar dapat membantu 

menyediakan beberapa barang publik 

yang bersifat lingkungan ini, tapi 

karakter dari barang publik tersebut 

memberikan kita batasan untuk dapat 

‘memasarkannya’. Seperti contoh 

tentang hutan , usaha penyediaan 

barang publik melalui swasta tidak 

dapat merefleksikan keuntungan 

pelestarian lingkungan bagi publik 

yang sesungguhnya. Hanya keputusan 

sosial lah yang dapat dilakukan 

bersama dan dengan membayar biaya 

yang diperlukan – untuk mendapatkan 

keuntungan publik ini.  

Persamaan Global 

Menganalisa contoh-contoh dari 

sumber daya alam milik publik dan 

barang milik publik memperluas skala 

analisa penelitian dan analisa 

lingkungan. Sebagai tambahan, kasus-

kasus tersebut sangat dekat dengan 

teori ekternalitas. Disini kita 

berhadapan dengan kasus khusus 

mengenai eksternalitas. Nelayan yang 

menambahkan kapal tambahan 

membuat kapal lain mengeluarkan 

biaya eksternal dengan cara sedikit 

menurunkan jumlah tangkapan.  

Kelompok konservasi yang 

melestarikan hutan  membahas 

keuntungan eksternal yang kita peroleh 

dengan meningkatnya keadaan 
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lingkungansecara global, meskipun kita 

memberikan kontribusi atau tidak.  

 Memperluas analisa dengan 

menggunakan contoh tersebut 

sepertinya justru memunculkan 

pertanyaan lain. Dapatkah kita terus 

mendefinisikan isu-isu lingkungan 

tersebut sebagai ‘eksternalitas?’ 

Penggunaan istilah tersebut seperti 

mengimplikasikan adanya peranan 

kedua di dalam teori ekonomi – biaya 

eskternal ditambahkan kepada analisa 

ekonomi setelah semua teori lengkap. 

Tetapi apakah hal yang disebut sebagai 

eksternalitas tersebut merupakan gejala 

dari sesuatu yang lebih fundamental? 

 Dalam mempertimbangkan 

berbagai masalah lingkungan yang 

telah mendapatkan perhatian yang 

meningkat selama beberapa tahun 

terakhir, kita dapat melihat adanya 

kepentingan yang meningkat dari 

kasus-kasus yang melibatkan 

sumberdaya alam milik umum dan 

barang milik umum.  Pemanasan 

global, penipisan lapisan ozon, polusi 

laut, polusi air tawar, penipisan air 

tanah, kepunahan spesies – semua 

memiliki persamaan dengan kasus yang 

kita bahas diatas. Meningkatnya 

kejadian tersebut membawa kita ke 

fokus baru tentang konsep global 

commons. Jika banyak sekali sumber 

daya alam dan sistem lingkungan 

menujukkan karakteristik dari sumber 

daya alam milik umum atau barang 

milik umum, mungkin kita sebaiknya 

merevisi pemikiran kita mengenai 

ekonomi global. 

Daripada memfokuskan tujuan pada 

perkembangan ekonomi dan berkutat 

dengan kasus ‘ ‘eksternalitas’, lebih 

baik kita mengetahui bahwa sistem 

ekonomi global sangat bergantung pada 

kesehatan ekosistem global.  Evaluasi 

terhadap keadaan sistem tersebut, dan 

melakukan penilaian bagaimana 

perkembangan ekonomi bisa diadaptasi 

sesuai dengan batasan yang dimiliki 

oleh planet ini sangatlah penting. Hal 

ini mengindikasikan adanya kebutuhan 

akan pendekatan baru terhadap 

kebijakan ekonomi, dan institusi baru 

atau perombakan institusi pada level 

nasional dan internasiona. Tentu saja 

hal ini akan memunculkan isu baru 

yang melampaui manajemen 
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penangkapan ikan individu atau taman 

nasional.   

 Hal yang dapat dilakukan 

menyangkut penggunaan berlebihan 

akan sumber daya alam akses terbuka 

adalah dengan menetapkan lisensi / 

perijinan ataupun kuota. Kuota dapat 

diterapkan pada kapal nelayan milik 

individu dan juga dapat dijual. 

Masyarakat tradisiional di lingkuplebih 

kecil seringkali mengikuti prinsip 

sosial dari manajemen sumber daya 

alam. Namun masyarakat perkotaan 

besar yang sudah memiliki teknologi 

penangkapan ikan yang lebih maju atau 

teknologi untuk pengekstrasian sumber 

daya alam yang lain membutuhkan 

pengaturan dari pemerintah di dalam 

menggunakan sumber daya alam akses 

terbuka.  

 Kebutuhan yang sama akan 

kebijakan pemerintah yang aktif 

muncul di penyediaan barang milik 

umum. Sekali barang milik umum 

disediakan, maka dapat memberikan 

keuntungan pada masyarakat luas dan 

bukan hanya pada masing-masing 

individu. Barang milik publik tersebut 

diantaranya adalah taman, jalan tol, 

fasilitas kesehatan umum, dan 

pertahanan nasional. Tidak ada 

perseorangan atau grup yang memiliki 

dana untuk menyediakan barang milik 

umum. Namun barang milik umum 

tersebut bermanfaat besar dan penting 

untuk kesejahteraan sosial. Banyak 

fasilitas umum yang bersifat 

lingkungan, seperti contohnya 

pelestarian hutan dan tanah basah, tidak 

terpenuhi kebutuhannya melalui pasar. 

Intervensi pemerintah dan dana publik 

dibutuhkan untuk memperoleh 

keuntungan sosial yang didapatkann 

dari fasilitas tersebut.  

 Sumber daya alam milik umum 

dan barang publik, termasuk 

diantaranya atmosfer dan lautan 

memunculkan isu terkait manajemen 

yang sesuai untuk global common. 

Institusi yang baru didirikan dan baru 

dirombak perlu mengatur sumber daya 

alam milik umum pada level global. 

Kesulitan yang muncul biasanya 

berkenaan dengan bagaimana cara 

membentuk badan internasional yang 

mengatur aktifitas yang mengancam 

ekosistem global.  
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Abstrak 

 
Pembelajaran di Indonesia kurang menampakkan ciri khasnya. Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran dengan melihat tradisi lingkungan sekitar serta mengangkat 

budaya daerahnya. Seperti contohnya daerah Jawa yang memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. Kegiatan rewang memiliki kemiripan dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. Oleh karena itu, salah satu pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal misalnya nilai kebersamaan yakni pembelajaran dengan konsep 

rewang. Penerapan pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang” mengajarkan 
peserta didik tentang kebersamaan, gotong royong, saling menolong tanpa pamrih, dan masih 

banyak hal positif lainnya. Selain nilai-nilai sosial yang dapat diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi inovatif menggunakan konsep “rewang”, kegiatan tersebut juga 
mengajarkan tentang etika dalam berperilaku ekonomi. Melalui kerjasama dan saling membantu 

maka akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Ekonomi Inovatif, Model Pembelajaran Rewang 

 

 

Proses pembelajaran 

merupakan suatu konsep yang sangat 

komplek dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Proses pembelajaran 

menjadi perhatian utama agar 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

efektif, efisien dan kondusif. Proses 

ini melibatkan berbagai unsur dalam 

satu lingkungan belajar, baik guru, 

siswa, media, dan unsur lain yang 

menunjang terjadinya interaksi 

belajar. Guru sebagai “dalang” dari 

kegiatan pembelajaran selalu dituntut 

untuk melakukan pembelajaran yang 

inovatif. 

Pembelajaran yang terjadi 

selama ini terlihat bahwa guru 

kesulitan dalam membuat 

pembelajaran yang inovatif. Survey 

yang dilaksanakan pada bulan 

Februari-Maret 2015 dan mengambil 

sampel di SMA Negeri 6 Malang 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru menggunakan metode 

konvensional dalam proses 

pembelajaran. Kalaupun mereka 

melakukan inovasi dalam 

mailto:ayu.nieva@gmail.com
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pembelajaran, model pembelajaran 

yang mereka gunakan adalah model-

model yang notabene menjadi acuan 

negara lain. Salah satu contohnya 

adalah model pembelajaran “Project 

Based Learning” yang dilakukan 

secara berkelompok. Sebenarnya 

model pembelajaran yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah dalam 

kegiatan berkelompok ini sudah 

menjadi tradisi bangsa Indonesia. 

Sebagai guru tidak perlu mencontoh 

negara lain untuk menjadikannya 

sebagai model pembelajaran. Guru 

hanya perlu lebih peka terhadap 

lingkungan sekitar untuk 

menjadikannya sebagai acuan dalam 

melaksanakan pembelajaran inovatif 

serta bertujuan untuk melestarikan 

budaya bangsa Indonesia. 

Hal ini menjadikan 

pembelajaran di Indonesia kurang 

menampakkan ciri khasnya. 

Seharusnya guru lebih bisa 

melakukan inovasi pembelajaran 

dengan melihat tradisi lingkungan 

sekitar serta mengangkat budaya 

daerahnya. Proses pembelajaran 

terutama pembelajaran Ekonomi, 

apabila mengacu pada budaya dan 

tradisi Indonesia diharapkan dapat 

menjadikan peserta didik lebih 

mengenal jati diri bangsa Indonesia 

dan dapat menjadi pelaku Ekonomi 

yang Pancasilais dan berpedoman 

pada UUD 1945 pasal 33. 

Menyikapi hal itu, penulis 

dalam artikel ini mencoba untuk 

mengangkat pembelajaran inovatif 

dengan mengambil ide dari tradisi 

Jawa yakni “Rewang”. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang 

diharapkan dapat dijadikan salah satu 

alternatif proses pembelajaran yang 

inovatif oleh semua guru terutama 

guru Ekonomi. Pembelajaran inovatif 

dengan konsep rewang ini 

menunjukkan banyak sekali sisi 

positif, diantaranya kebersamaan, 

interaksi sosial, dan tujuan yang 

paling penting adalah melestarikan 

budaya Jawa. Tujuan akhir dari 

pembelajaran inovatif dengan konsep 

rewang adalah mengajarkan siswa 

tentang konsep kewirausahaan sosial. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif 

merupakan suatu pemaknaan 

terhadap proses pembelajaran yang 

bersifat komprehensif yang berkaitan 

dengan berbagai teori pembelajaran 

modern yang berlandaskan pada 
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inovasi pembelajaran. Menurut 

Marhaeni (2007), pembelajaran 

inovatif adalah pembelajaran yang 

memiliki perspektif berpusat pada 

peserta didik. 

Pembelajaran inovatif adalah 

suatu proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga 

berbeda dengan pembelajaran pada 

umumnya yang dilakukan oleh guru 

(konvensional). Perbedaan ini 

mengarah pada proses dan hasil yang 

lebih baik dari sebelumya. Proses 

pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan cenderung mengarah 

pada penguasaan hafalan konsep dan 

teori yang bersifat abstrak. 

Pembelajaran semacam ini akan 

membuat anak kurang tertarik dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang berakibat pada 

rendahnya hasil pembelajaran serta 

ketidak bermaknaan pengetahuan 

yang diperoleh oleh siswa. Di 

samping itu, pengetahuan yang 

dipelajari siswa seolah-olah terpisah 

dari permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dihadapi oleh siswa. 

Selain bertujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, pembelajaran 

inovatif juga memiliki tujuan untuk 

membuat kegiatan pembelajaran yang 

menampilkan nilai kearifan lokal. 

Secara substansial, kearifan lokal 

adalah nilai-nilai yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Menurut Rahyono 

(2009: 7) kearifan lokal merupakan 

kecerdasan manusia yang dimiliki 

oleh kelompok etnis tertentu yang 

diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Kearifan lokal yang 

memiliki banyak nilai-nilai positif ini 

perlu dijaga kelestariannya. 

Pada era modernisasi ini telah 

merubah semua kehidupan manusia. 

Nilai-nilai kearifan lokal pun mulai 

ditinggalkan. Sebagai seorang guru 

yang dituntut untuk berinovasi dalam 

setiap melakukan kegiatan 

pembelajaran, sangat perlu untuk  

mengangkat kembali nilai kearifan 

lokal pada kegiatan pembelajaran. 

Hal ini bertujuan agar generasi 

penerus bangsa tetap mengenal nilai 

luhur tradisi budaya daerahnya 

sendiri. 

Model-model pembelajaran 

inovatif yang sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran diantaranya: 

cooperative learning, project-based 

learning, project-based learning, 

group discussion, contextual 

learning, role play and simulation, 
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discovery learning, self-directed 

learning, dan collaborative learning. 

Semua model pembelajaran tersebut 

adalah model pembelajaran yang 

mengacu pada pendidikan yang ada di 

luar negeri. Pada hakekatnya, 

kegiatan pada model-model 

pembelajaran tersebut sudah 

membudaya di negara Indonesia. 

Bangsa Indonesia yang 

memiliki dasar Pancasila telah 

diajarkan untuk menjunjung tinggi 

jiwa kebersamaan. Untuk melakukan 

suatu kegiatan pembelajaran secara 

berkelompok guru tidak perlu 

mengacu pada model pembelajaran 

dari luar negeri karena sejatinya 

bangsa Indonesia sudah terbiasa 

dalam kegiatan berkelompok untuk 

menyelesaikan sesuatu. Guru 

seharusnya mengangkat nilai kearifan 

lokal daerah setempat. Seperti 

contohnya daerah Jawa yang 

memiliki budaya kebersamaan salah 

satunya pada kegiatan rewang. 

Kegiatan rewang memiliki kemiripan 

dengan kegiatan pada model 

pembelajaran project-based learning. 

Oleh karena itu, salah satu 

pembelajaran inovatif yang 

mengangkat nilai kearifan lokal 

misalnya nilai kebersamaan yakni 

pembelajaran dengan konsep rewang. 

Pengertian Tradisi “Rewang” 

Rewang adalah salah satu 

tradisi masyarakat Indonesia yang 

dikenal sebagai salah satu cara 

membantu keluarga atau tetangga 

yang sedang mengadakan kenduri, 

pesta maupan perhelatan pesta adat 

dimana membutuhkan tenaga bantuan 

untuk mengurus konsumsi dan 

kesibukan rumah tangga lain. 

Rewang atau membantu tetangga 

tentunya suatu kegiatan yang sangat 

positif terutama untuk masyarakat 

Indonesia khususnya di Jawa sendiri 

yang memang kental dengan budaya 

gotong royongnya. Melalui kegiatan 

rewang akan memunculkan sikap 

saling bergotong royong antara warga 

yang satu dengan yang lainnya tanpa 

membeda-bedakan sehingga 

menimbulkan rasa saling 

membutuhkan dan membentuk 

persatuan yang kuat. Tradisi rewang 

ini terbentuk karena rasa saling 

menolong antara tetangga dengan 

kesadaran sendiri ingin membantu 

tetangganya yang berhajatan tanpa 

pamrih. Sehingga ketika dirinya 

punya hajatan sendiri maka otomatis 

tetangga yang lain juga akan 
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membantu. Hal ini akan terjadi 

sebaliknya, ketika di suatu kampung 

ada yang enggan menolong tetangga 

maka dirinya akan dijauhi tetangga 

ketika sedang membutuhkan. 

Lebih dari itu rewang juga 

merupakan wadah sosialisasi yang 

komunikatif dan inspiratif bagi orang 

yang melaksakannya serta menjadi 

tempat belajar yang asik dalam hal ini 

adalah belajar memasak. Nilai sosial 

yang tinggi untuk memperhatikan 

orang lain dan menyempatkan kita 

untuk menyimak fenomena yang 

terjadi pada sekitar kita. Menurut 

beberapa sumber, kata rewang berasal 

dari dua kata yang dijadikan satu, 

yaitu re dan wang. Re yaitu 

rembugan, dan wang adalah ewang-

ewang. Rewang adalah wujud 

keharmonisan dalam kekerabatan 

antara masyarakat satu dengan yang 

lain. Tradisi rewang merupakan 

kesadaran sosial dalam bentuk 

bantuan terhadap orang lain agar 

bebannya menjadi lebih ringan. 

Selain itu, juga bertujuan untuk 

bersosialisasi dan menjaga hubungan 

komunikasi di dalam masyarakat. 

Tradisi rewang dilaksanakan dengan 

menekankan pada kesadaran sosial. 

Beberapa hal menarik dari 

rewang ini adalah pembentukan 

panitia untuk pemimpin dapur yang 

menjadi tangan kanan tuan rumah dan 

bertanggung jawab terhadap 

kesuksesan jamuan makan selama 

pesta berlangsung. Kira-kira satu 

bulan sebelum pesta pemilik rumah 

menghubungi tetangga yang bisa 

dipercaya dan terbiasa pengalaman 

mengelola perjamuan pesta. Lalu 

pemimpin juru masak membentuk 

panitia kecil yang mempunyai 

tanggung jawab berbeda beda. Satu 

dua hari sebelum pesta, tetangga 

terutama kaum ibu sudah berdatangan 

untuk membantu mempersiapkan 

belanja sayur mayur. Mereka dari 

rumah masing-masing, membawa 

pisau, serbet, panci, wajan dan 

beberapa alat masak yang 

dibutuhkan. Pada beberapa daerah 

para tenaga rewang juga 

memberi/menyumbang bahan 

masakan berupa beras, ayam, telur 

dan gula. Mereka bekerja dengan 

sukarela. Memberi bantuan tanpa 

memperhitungkan waktu dan tenaga. 

Namun seiring 

berkembangnya jaman, dengan 

tingkat mobilitas masyarakat yang 

tinggi menjadikan masyarakat kian 
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tumbuh menjadi pribadi yang 

individualis dan egosentris. 

Menginginkan segala kegiatan secara 

instan. Karena waktu adalah uang. 

Ketika ada hajatan memilih pesan 

katering yang praktis tidak 

merepotkan orang lain sehingga kita 

juga tidak akan direpotkan oleh orang 

lain. Selain tidak merepotkan juga 

sebagai pengakuan status sosial. 

Kalau bisa memesan katering maka 

dianggap mampu. Padahal dari 

budaya rewang ini memuat banyak 

nilai-nilai positif dalam hidup 

bermasyarakat yang dapat dipetik 

namun semakin memudar seiring 

berkembangnya jaman. Terlebih di 

kota, akan sangat jarang ditemui 

tetangga beramai-ramai rewang ke 

tetangga yang lain. 

Sebuah penelitian yang ditulis 

oleh Dasuki (Tesis) menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan sosial pada 

Tradisi Rewang dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan. Di Desa 

Banjarsari Wetan nampak jelas 

perbedaan antara tradisi rewang lama 

dan tradisi rewang baru. Pemahaman 

masyarakat tentang tradisi rewang 

pada saat ini dalam kehidupan sehari-

hari berbeda dengan pemahaman 

masyarakat yang sebelumnya. tradisi 

rewang yang baru di desa ini 

merupakan tradisi yang berasal dari 

masa lalu, yang sudah mengalami 

proses perubahan sosial. Perubahan 

sosial yang terjadi pada Tradisi 

Rewang, merupakan perubahan sosial 

yang berjalan secara alamiah dan 

dikehendaki oleh warga masyarakat 

desa ini. Masyarakat lebih menyukai 

keikutsertaan mereka dalam tradisi 

rewang ini, hanya bila diminta oleh 

yang mempunyai hajatan. Aktivitas 

rewang yang ada di desa ini lebih 

menghargai adanya nilai uang dan 

konsep diminta atau ”diaturi” lebih 

disukai dalam tradisi rewang di desa 

ini. Perubahan sosial yang terjadi 

pada Tradisi Rewang akan 

memunculkan bentuk baru dari tradisi 

rewang itu sendiri yaitu identitas baru 

sebagai bentukan perubahan sosial.  

 

PEMBAHASAN 

Penerapan “Rewang” dalam 

Proses Pembelajaran Ekonomi 

 Tradisi rewang memiliki 

banyak nilai positif yang harus 

dilestarikan. Salah satu caranya 

adalah membiasakan kegiatan rewang 

kepada peserta didik. Apabila peserta 

didik banyak yang tidak mengenal 

istilah “rewang”, maka sebagai 
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seorang guru wajib untuk 

memperkenalkannya dan 

mempraktikkan melalui kegiatan 

pembelajaran. Guru dapat membuat 

pembelajaran inovatif yang mengacu 

pada tradisi rewang. Pembelajaran 

inovatif dengan konsep rewang dapat 

dilakukan pada materi pembelajaran 

yang menggunakan metode 

kelompok. Dalam artikel ini akan 

dibahas tentang penerapan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep “rewang”. 

Penerapan pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang mengajarkan peserta didik 

tentang kebersamaan, gotong royong, 

saling menolong tanpa pamrih, dan 

masih banyak hal positif lainnya. 

Selain nilai-nilai sosial yang dapat 

diajarkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran Ekonomi 

inovatif menggunakan konsep 

rewang, kegiatan tersebut juga 

mengajarkan tentang etika dalam 

berperilaku ekonomi. Melalui 

kerjasama dan saling membantu maka 

akan tercapai kesejahteraan bersama. 

 Banyak materi Ekonomi yang 

dapat digunakan untuk menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang. Salah 

satu contohnya adalah materi 

kewirausahaan. Kewirausahaan yang 

sesuai dengan jati diri bangsa 

Indonesia adalah yang 

mengutamakan kebersamaan dan 

kekeluargaan. Kewirausahaan seperti 

ini sering disebut kewirausahaan 

sosial atau social entrepreneurship. 

Menurut Utomo (2014), 

“Kewirausahaan sosial adalah model 

bisnis baru yang bermanfaat untuk 

pemberdayaan masyarakat sekitar”. 

Prinsip kewirausahaan sosial adalah 

mengutamakan kemakmuran 

bersama. Dees (1998) menyebutkan 

kegiatan kewirausahaan sosial dapat 

meliputi kegiatan: a) yang tidak 

bertujuan mencari laba, b) melakukan 

bisnis untuk tujuan sosial, dan c) 

campuran dari kedua tujuan itu, yakni 

tidak untuk mencari laba, dan mencari 

laba, namun untuk tujuan sosial. 

Wirausaha sosial menciptakan 

organisasi usaha yang menggunakan 

metode-metode bisnis, namun hasil 

akhirnya adalah penciptaan nilai 

sosial. 

Merangsang sikap dan 

perilaku wirausaha yang sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

merupakan hal yang penting untuk 

mengubah pandangan sempit tentang 
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kewirausahaan yang awalnya 

kewirausahaan bisnis menjadi 

kewirausahaan sosial. Melalui 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang 

diharapkan peserta didik dapat 

terangsang untuk melakukan kegiatan 

Ekonomi terutama dalam 

berwirausaha yang mengutamakan 

kebersamaan dan menjunjung etika 

ekonomi. 

 Penerapan pembelajaran 

Ekonomi inovatif menggunakan 

konsep “rewang” adalah melalui 

kegiatan pembelajaran secara 

kelompok. Guru memberikan tugas 

untuk diselesaikan secara 

berkelompok. Peserta didik dengan 

sendirinya akan membagi tugas 

sesuai kemampuan masing-masing 

namun masih saling bekerjasama. 

Setelah tugas selesai maka peserta 

didik diminta untuk menampilkan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

Kegiatan pembelajaran seperti itu 

merupakan representasi dari kegiatan 

“rewang” yang merupakan tradisi 

bangsa Indonesia terutama 

masyarakat Jawa. 

Untuk memperjelas cara 

menerapkan pembelajaran 

“Rewang”, maka disajikan prosedur 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Guru mengajak para siswa untuk 

membentuk 4 kelompok. 

2. Ketua kelompok atau yang 

memiliki hajat diminta maju ke 

depan mengambil tugas yang 

akan dikerjakan bersama dengan 

kelompoknya masing-masing. 

3. Ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya masing dan 

mengerjakan tugas secara 

bersama-sama. 

4. Setelah pekerjaan selesai, 

perwakilan kelompok dapat 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

Catatan: pada materi kewirausahaan 

siswa dapat diberikan tugas kelompok 

berupa pembuatan kerajinan tangan 

yang dikerjakan secara berkelompok. 

Contohnya membuat kerajinan dari 

kardus bekas, membuat motif-motif 

kain batik dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Rewang atau membantu 

tetangga tentunya suatu kegiatan yang 

sangat positif terutama untuk 

masyarakat Indonesia khususnya di 

Jawa sendiri yang memang kental 
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dengan budaya gotong royongnya. 

Tradisi rewang yang memiliki banyak 

nilai positifnya ini perlu dilestarikan. 

Salah satu cara melestarikannya 

adalah dengan menerapkannya dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain 

bertujuan untuk melestarikan tradisi 

rewang, kegiatan pembelajaran 

dengan mengacu pada kegiatan 

rewang dapat dijadikan sebagai salah 

satu inovasi dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran ekonomi. 

Manfaat dari menerapkan 

pembelajaran Ekonomi inovatif 

menggunakan konsep rewang selain 

mengajarkan nilai sosial kepada 

peserta didik, juga mengajarkan etika 

dalam berperilaku ekonomi 

contohnya dalam berwirausaha. 

Pembelajaran inovatif dengan konsep 

“Rewang” ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran 

oleh guru. Sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan 

konsep “Rewang”, guru disarankan 

untuk memberikan memberikan 

motivasi tentang pentingnya 

kerjasama antar peserta didik. 
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Abstrak 
Orientasi Perekonomian Nasional tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas atas kekeluargaan” perlu 
diwujudkan dalam konteks pembelajaran ekonomi. Urgensi dari hal ini adalah pembelajaran 

ekonomi yang terjadi di SMA lebih banyak mengajarkan ekonomi barat (klasik dan Neo klasik) dan 

sangat sedikit pembahasan mengenai perekonomian Indonesia. oleh sebab itu pasal 33 ayat 1 UUD 

1945 perlu dikaji dalam pembelajaran. Guna mengkaji isi dari pasal 33 ayat 1 dalam pembelajaran 

menggunakan ranah kognitif yang terdiri dari proses kognitif dimensi pengetahuan Sehingga dalam 

pembelajaran ini  dapat membentuk  siswa untuk berpikir tingkat tinggi (hight thinking order). Nilai-

nilai  yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 antara lain kebersamaan, demokratis, 

gotong-royong dan asas kekeluargaan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran. Guna 

menanamkan nilai-nilai tersebut, digunakan pendekatan kooperatif (cooperative learning). 

Pendekatan ini digunakan karena yang terjadi di lapangan pembelajaran masih terpusat kepada 

guru (teacher center) dan pelaksanaan tugas akademik siswa banyak dilaksanakan secara individu, 

sehingga yang terjadi hanyalah kompetisi antar siswa bukan paham kooperativisme 

(kebersamaan).Pembelajaran kooperatif dalam diskusi terbuka dengan tidak didominasi oleh guru, 

siswa dapat mengingat sebanyak 50%, jika siswa diberikan kesempatan melakukan (doing 

something) dapat mengingat 75% dan jika mereka belajar dengan cara mengajar (learning by 

teaching) mampu mengingat sebanyak 90% dengan. Hasil penelitian ini berorientasi pada 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

 

Kata Kunci: pasal 33 ayat 1 UUD 1945, ranah kognitif,  pembelajaran kooperatif.  

 

 

Pendidikan adalah suatu 

usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan dan 

kepribadian individu melalui proses 

atau kegiatan tertentu (pengajaran, 

bimbingan atau latihan) serta 

interaksi individu dengan 

lingkungannya untuk mencapai 

manusia seutuhnya sedanghkan 

Fungsi bidang studi ekonomi di 

sekolah menengah  yaitu, 

mengembangkan kemampuan siswa 

untuk melakukan kegiatan ekonomi 

dengan cara mengenal berbagai 

kenyataan dan peristiwa yang ada di 

masyarakat, memahami konsep dan 

teori serta berlatih memecahkan 

berbagai masalah ekonomi yang 

terjadi di masyarakat (Depdiknas, 

2003).  Dalam proses pembelajaran 

terjadi peningkatan dalam 

pengetahuan dan ketrampilan siswa. 
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Faktanya yang terjadi di 

lapangan praktik pengajaran yang 

selama ini terjadi, guru selalu menjadi 

pusat dalam kegiatan pembelajaran 

(teacher centered) yang selalu 

mentransfer pengetahuan kepada 

siswa, sementara siswa hanya 

menerima sehingga itu akan 

menjadikan siswa pasif dan reseptif, 

pembelajaran seperti ini akan 

mematikan semangat demokratisasi 

dan kreativitas siswa. Tentu fungsi 

dari studi ekonomi tersebut tidak akan 

tercapai. 

Kemudian, yang terjadi adalah 

aspek kognitif yang dicapai siswa 

tergolong dalam kategori rendah. 

sistem pendidikan yang 

diselenggarakan saat ini  baru 

mencapai proses kognitif tingkat 

rendah, seperti mengingat 

(remembering), memahami  

(understanding) dan sedikit 

menerapkan (applying), sedangkan 

pada tingkat menganalisis 

(analysing), mengevaluasi 

(evaluating) dan menciptakan 

(creating) yang jarang sekali 

diterapkan. Aspek kognitif itu terdiri 

dari enam  proses pengetahuan dan 

empat dimensi pengetahuan. Enam 

tahap proses pengatahuan yaitu,  

tahap mengingat (remembering), 

memahami (understanding), 

menerapkan (applying), menganlisis 

(analysing), mengevaluasi 

(evaluating) dan menciptakan 

(creating) dan 4 jenis pengetahuan 

yaitu konseptual, faktual, prosedural 

dan metakognitif yang idealmya itu 

semua harus dimiliki oleh siswa, agar 

siswa mampu mencapai tahapan 

berpikir tingkat tinggi (high thinking 

order 

Begitu juga yang terjadi di kelas 

X SMA negeri 8 malang, berdasarkan 

hasil obeservasi yang telah dilakukan 

baik itu menggunakan angket maupun 

data primer  hasil belajar siswa, 

kognitif yang dicapai siswa masih 

dikategorikan dalam tingkat rendah 

(mengingat). Apabila semua 

tingkatan kognitif diterapkan secara 

merata dan terus menerus maka hasil 

pendidikan akan lebih baik.  

Selain itu pembelajaran ekonomi 

yang terjadi selama ini mengadopsi 

nilai-nilai kapitalis-liberalis sehinga 

nilai-nilai liberalis telah 

terimplementasi ke dalam 

pelaksanaan pembelajaran ekonomi 

di Indonesia. sistem ekonomi  yang 

dikenalkan kepada siswa dalam 

pembelajaran ekonomi adalah sistem 
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ekonomi campuran. Swasono 

(2014:155) menyatakan bahwa ilmu 

ekonomi barat berdasarkan liberalis, 

individualis dan mengutamakan 

pamrih pribadi tidak ditentang oleh 

kampus-kampus kita dan bahkan 

diajarkan sebagai materi wajib tanpa 

koreksi, sebaliknya ilmu ekonomi 

nasional yang berdasarkan konstitusi 

dengan demokrasi ekonomi yang 

mengemban paham kebersaman dan 

asas kekeluargaan diabaikan. 

Salah satu moral pembangunan 

yang mendasari paradigma 

pembangunan yang berkeadilan 

sosial adalah pengkajian ulang 

pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu 

ekonomi dan sosial di sekolah-

sekolah dan perguruan tinggi. 

Berpijak pada orientasi 

perekonomian nasional yang harus 

sejalan dengan amanat ekonomi 

nasional yang tertuang  dalam pasal 

33 ayat 1 UUD 1945. Maka orientasi 

perekonomian perlu diwujudkan 

dalam konteks pembelajaran 

ekonomi, hal ini dikarenakan 

pembelajaran adalah salah satu cara 

untuk menyampaikan apa yang 

terkandung dalam  pasal 33 ayat 1 

UUD 1945 kepada  peserta didik. 

Pasal 33 ayat 1 berbunyi 

“Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan” dapat diartikan bahwa 

susunan perekonomian adalah usaha 

bersama, perekonomian ditata 

sebagai usaha bersama atau juga 

landasan dalam perekonomian adalah 

asas kekeluargaan. Mengapa pasal 33 

ayat 1 UUD 1945 penting untuk 

dipelajari, karena persoalan ekonomi 

nasional akar penyelesaiannya ada 

pada ayat tersebut.  Nilai 

kebersamaan dan asas 

kekeluargaanlah yang  menjadi 

pondasinya. 

Pembelajaran pasal 33 ayat 1 

UUD 1945 perlu dilakukan  agar 

siswa mampu memahami, memaknai 

dan merapakan apa yang terkandung 

didalamnya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dalam 

bentuk kuesioner dan wawancara  

berisi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

kepada  siswa kelas X SMA negeri 8 

Kota  Malang menunjukkan bahwa 

siswa belum paham secara mendalam 

mengenai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

baik secara defenisi maupun 

kapasitas. Hal itu terjadi karena 

terbelenggunya pemikiran mereka 

pada  pembelajaran ekonomi yang 
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lebih didominasi dengan  paham-

paham ekonomi barat Neo klasik 

(kapitalis dan liberalis) yang jelas 

sekali bertentangan dengan UUD 

1945 pasal 33 ayat 1, yang secara 

eksplisit mengutamakan  nilai  

kebersamaan dan asas kekeluargaan.   

Dalam menerapkan  pasal 33 ayat 

1  UUD 1945 dalam pembelajaran 

perlu adanya penyusunan ulang 

mekanisme proses belajar dan cara 

penyampaian pelajaran ekonomi di 

kelas karena untuk mendapatkan 

sistem pengajaran yang akan 

berfaedah bagi kehidupan bersama, 

haruslah sistem itu disesuaikan 

dengan hidup dan penghidupan rakyat 

(Dewantara,1977:3) Untuk 

menerapkan situasi belajar yang 

diharapkan, pembelajaran dirancang 

menggunakan pendekatan kooperatif  

dengan bentuk kegiatan diskusi 

terbuka di dalam kelompok untuk 

mengeluarkan pendapat dan 

pengetahuan yang dimiliki siswa 

terkait dengan pasal 33 ayat 1 UUD 

1945. 

Bagaimanakah pengembangan 

kognitif siswa dalam menerjemahkan 

pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dengan 

menggunakan cooperative learning. 

secara kritis memang patut 

mendapatkan perhatian dalam 

pembelajaran ekonomi. Agar tercipta 

peserta didik yang mampu berpikir 

tingkat tinggi (high thinking order) 

serta mampu memahami, memaknai 

dan menerapkan  pasal 33 ayat 1 UUD 

1945 sehingga nilai kebersamaan dan 

asas kekeluargaan tercipta dalam 

pembelajaran ekonomi. Hal inilah 

yang  menjadi pokok paparan dan 

analisis kritik dalam penulisan  artikel 

ini. 

  

KAJIAN LITERATUR 

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945  

Pasal 33 ayat tidak 

menerangkan secara eksplisit dasar 

perekonomian indonesia, namun ayat 

1 mengamanatkan bahwa: 

“perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Ayat tersebut 

mempunyai makna yang masih perlu 

untuk dijabarkan. Swasono 

(2012:154) memaknai 

“perekonomian” sebagai keseluruhan 

kegiatan  ekonomi: formal, informal, 

ekonomi kerakyatan, BUMN, swasta 

dan koperasi. Pengertian 

perekonomian tidak hanya terbatas 

hanya pada defenisi tersebut. 

Perekonomian bisa juga diartikan  
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sebagai segala sesuatu yang baik 

langsung maupun tidak langsung 

yang menyangkut kepentingan 

ekonomi orang per orang maupun 

kelompok sebagai satu masyarakat 

luas dan itu harus disusun sebagai 

usaha bersama. 

Disusun  artinya adalah bahwa 

perekonomian tidak dibiarkan 

tersusun sendiri melalui mekanisme 

pasar, secara imperatif tidak boleh 

dibiarkan tersusun sendiri mengikuti 

kehendak dan selera pasar. 

Usaha bersama adalah wujud 

paham mutualisme, suatu kehendak 

untuk senantiasa mengutamakan 

semangat bekerjasama dalam 

kegotong royongan dalam 

kejemaahan dengan mengutamakan 

keserikatan tidak sendiri-sendiri. 

Sedangkan asas kekeluargaan adalah 

brotherhood atau ke ukhuwah an 

sebagai pernyataan adanya tanggung 

jawab bersama untuk menjamin 

kepentingan bersama, kemajuan 

bersama dan kemakmuran bersama, 

layaknya makna brotherhood yang 

menggutamakan kerukunan dan 

solidaritas. Dalam negara yang 

pluralistik ini brotherhood adalah 

suatu ke ukhuwah an yang 

wathoniyah. 

  Dapat dismpulkan makna 

dari pasal 33 ayat 1 adalah tidak 

peduli apapun jenis atau bentuknya 

ekonomi tersebut, selama itu disusun 

sebagai usaha bersama dan 

belandaskan asas kekeluargaan itu 

perekonomian Indonesia. 

 

Ranah kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang 

mencakup mental (otak).Anderson 

dan Kratwohl (2015:) merevsi ranah 

kognitif menjadi  enam proses 

kognitif dan empat jenis pengetahuan 

yaitu mengingat (remembering), 

memahami (understanding), 

menerapkan (applyzing) menganalisis 

(analysing), mengevaluasi 

(evaluating) dan menciptakan 

(creating) dan empat jenis 

pengetahuan yaitu faktual, 

konseptual, prosedural dan 

metakognitif. Enam proses kognitif 

yaitu : 

1. Mengingat (Remembering) 

Mengingat merupakan usaha 

mendapatkan kembali pengetahuan 

dari memori atau ingatan yang telah 

lampau, baik yang baru saja 

didapatkan maupun yang sudah lama 

didapatkan. Mengingat meliputi 

mengenali (recognition) dan 
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memanggil kembali (recalling). 

Mengenali berkaitan dengan 

mengetahui pengetahuan masa 

lampau yang berkaitan dengan hal-

hal yang  konkret, misalnya tanggal 

lahir, alamat rumah, dan usia, 

sedangkan memanggil kembali 

(recalling) adalah proses kognitif 

yang membutuhkan pengetahuan 

masa lampau secara cepat dan tepat. 

2. Memahami (Understanding) 

Memahami/mengerti berkaitan 

dengan aktivitas mengklasifikasikan 

(classification) dan membandingkan 

(comparing). Mengklasifikasikan 

berawal dari suatu contoh atau 

informasi yang spesifik kemudian 

ditemukan konsep dan prinsip 

umumnya. Membandingkan merujuk 

pada identifikasi persamaan dan 

perbedaan dari dua atau lebih obyek, 

kejadian, ide, permasalahan, atau 

situasi 

3. Menerapkan (Applying) 

Menerapkan menunjuk pada 

proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur 

untuk melaksanakan percobaan atau 

menyelesaikan permasalahan. 

Menerapkan berkaitan dengan 

dimensi pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge). 

Menerapkan meliputi kegiatan 

menjalankan prosedur (executing) 

dan mengimplementasikan 

(implementing) 

4. Menganalisis (Analyzing) 

Menganalisis merupakan 

memecahkan suatu permasalahan 

dengan memisahkan tiap-tiap bagian 

dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiap-tiap bagian 

tersebut dan mencari tahu bagaimana 

keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. 

Kemampuan menganalisis 

merupakan jenis kemampuan yang 

banyak dituntut dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah-sekola 

5. Mengevaluasi (Evaluating) 

Evaluasi berkaitan dengan proses 

kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang 

sudah ada. Kriteria yang biasanya 

digunakan adalah kualitas, 

efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. 

Kriteria atau standar ini dapat pula 

ditentukan sendiri oleh siswa. Standar 

ini dapat berupa kuantitatif maupun 

kualitatif serta dapat ditentukan 

sendiri oleh siswa. Perlu diketahui 

bahwa tidak semua kegiatan penilaian 

merupakan dimensi mengevaluasi, 
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namun hampir semua dimensi proses 

kognitif memerlukan penilaian 

6. Menciptakan (Creating) 

Menciptakan mengarah pada 

proses kognitif meletakkan unsur-

unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk kesatuan yang koheren 

dan mengarahkan siswa untuk 

menghasilkan suatu produk baru 

dengan mengorganisasikan beberapa 

unsur menjadi bentuk atau pola yang 

berbeda dari sebelumnya. 

Empat jenis pengetahuan yaitu : 

1. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan faktual meliputi 

elemen-elemen dasar yang digunakan 

oleh para pakar dalam menjelaskan, 

memahami, dan secara sistematis 

menata disiplin ilmu mereka. 

Pengetahuan faktual berisikan 

elemen-elemen dasar yang harus 

diketahui siswa jika mereka akan 

mempelajari suatu disiplin ilmu atau 

menyelesaikan masalah dalam 

disiplin ilmu tersebut. 

2. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan konseptual 

mencakup pengetahuan tentang 

kategori, klasifikasi, dan hubungan 

antara dua atau lebih kategori 

pengetahuan yang lebih kompleks 

dan tertata. Pengetahuan konseptual 

meliputi skema, model, mental, dan 

teori yang mempresentasikan 

pengetahuan manusia tentang 

bagaimana suatu materi kajian ditata 

dan distrukturkan, bagaimana bagian-

bagian informasi saling berkaitan 

secara sistematis, dan bagaimana 

bagian-bagian ini berfungsi bersama. 

3.  Pengetahuan prosedural 

Pengetahuan prosedural berkaitan 

dengan pertanyaan “bagaimana”. 

Pengetahuan prosedural ini terbagi 

menjadi tiga subjenis yaitu: (1) 

pengetahuan tentang keterampilan 

dalam bidang tertentu dan algoritma; 

(2) pengetahuan tentang teknik dan 

metode dalam bidang tertentu; dan (3) 

pengetahuan tentang kriteria untuk 

menentukan kapan harus 

menggunakan prosedur yang tepat. 

4. Metakognisi 

Pengetahuan metakognitif terbagi 

menjadi tiga subjenis yaitu: (1) 

pengetahuan strategis; (2) 

pengetahuan tentang tugas-tugas 

kognitif yang meliputi pengetahuan 

kontekstual dan kondisional; dan (3) 

pengetahuan diri. 

 

COOPERATIVE LEARNING 

Cooperative learning 

(pembelajaran kooperatif) merupakan 
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pembelajaran yang didalamnya 

peserta didik bekerja sama untuk 

mencapai tujuan khusus atau 

menyelesaikan sebuah tugas. Di 

dalam kooperatif, siswa harus 

mengungkapkan suatu persoalan serta 

apa yang dibuatnya dengan persoalan 

tersebut. Pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membicarakan 

pengamatan, ide-ide, teori-teori 

dalam memahami pelajaran konsep 

mereka. Selain itu dalam 

pembelajaran diciptakan suasana 

kebersamaan antara siswa yang satu 

dengan yang lain dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 

 

Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Kooperatif 
Prinsip Penjelasan 

P Positive 

interdepence 

Saling 
ketergantungan 
yang terkuat 
akan diraih bila 
prestasi 
kelompok tidak 
mungkin terjadi 
tanpa 
kesuksesan dan 
kontribusi 
setiap anggota 

I Individual 

accountanbility 

Setiap anggota 
kelompok 
bertanggung 
jawab untuk 
meningkatkan 
kecakapan dan 
kinerja anggota 
kelompok yang 

lain maupun 
menignkatkan 
kinerja 
kelompok 
secara 
keseluruhan. 
Penilaian 
dilakukan 
secara individu 
dan kelompok 

E Equal 

participation 

Partisipasi yang 
setara 
merupakan hal 
yang penting 
bagi kesuksesan 
seluruh 
siswa,untuk 
mengupayakan 
hal tersebut 
pembagian 
tugas antar 
siswa seacra 
berkala 

S Simultaneuis 

interaction 

Interaksi 
antarsiswa 
harus 
dilaksanakan  
dan 
berlangsung 
serentak. 
Pembelajaran 
tradisional 
melupakan hal 
ini karena 
umunya guru 
mendominasi 
sekitar 80% 

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan kognitif siswa 

dalam pembelajaran ekonomi 

bernuansa pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

menggunakan jenis penelitian 

pengembangan Design Based 

Research (DBR), yaitu  seluruh 

penelitian pengembangan produk 
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berdasarkan kebutuhan yang 

dibutuhkan. 

Langkah-langkah utama di 

dalam penelitian desain 

pengembangan adalah sebagai 

berikut : (1)identifikasi masalah, (2) 

merumuskan produk pengembangan, 

(3) desain dan pengembangan 

produk, (4) uji coba produk, (5) 

evaluasi, (6) mengkomunikasikan 

hasil. Dalam riset desain dan 

pengembangan Design Based 

Research   pengembangan kognitif 

siswa dalam pembelajaran ekonomi 

bernuansa pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

disebut juga artefak produk 

pengembangan seperti yang 

diidentikasi oleh Hevner et al dan 

Rechey&Klein  (dalam Witjaksono, 

2010:10). Penelitian ini dilaksanakan 

di kelas X SMA negeri 8 Kota 

Malang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dengan produk 

pengembangan berupa skenario 

pembelajaram serta bahan ajar yang 

berbasis pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

yang diterapkan di kelas X SMA 

Negeri 8 Kota malang. hasil 

penelitian ini dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi pada siswa 

baik secara personal maupun 

kelompok. secara personal maupun 

kelompok siswa mampu mengalami 

perubahan cara bersikap dalam 

pembelajaran. Perubahan diri siswa 

dapat dilihat  dari bagaimana siswa 

menganalisis permasalahan yang 

diberikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini 

adalah untuk melihat (1) kognisi 

siswa yang meningkat hingga mampu 

berpikir tingkat tinggi (high thinking 

order) baik secara personal maupun 

dalam kelompok (2) munculnya 

situasi pembelajaran yang bernuansa 

pasal 33 ayat 1 UUD 1945 (3) 

munculnya budaya kebersamaan dan 

asas kekeluargaan dalam 

pembelajaran (4) siswa menjadi 

terbiasa belajar secara kooperatif 

dalam memecahkan setiap 

permasalahan.  

 
KESIMPULAN  

Bertolak dari temuan dan 

pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan kognitif siswa 

dapat dicapai  hingga tahapan  

berpikir tingkat tinggi (high thinking 

order) dalam pembelajaran ekonomi 

bernuansa pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

Penerapan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 
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dalam pembelajaran menjadi sesuatu 

yang urgent dan sangat relevan 

ditengah-tengah arus deras aliran 

ekonomi barat (neoliberal dan 

kapitalis) yang mendominasi materi 

ajar ekonomi di sekolah-sekolah 

formal maupun di perguruan tinggi. 

Sehingga  yang terjadi adalah  peserta  

didik lebih memahami faham  

kompetivisme dibandingkan 

kooperatisme. Pasal 33 ayat 1 mampu 

menjadikan pendidikan ekonomi 

kembali kepada kiblat perekonomian 

indonesia yang berdasarkan usaha 

bersama dan asas kekeluargaan.  
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS CERITA UNTUK 

MENANAMKAN LITERASI EKONOMI PADA SISWA SEKOLAH 

DASAR KABUPATEN SITUBONDO 

Bayu permata1), Hari Wahyono2), Cipto Wardoyo3) 
 Bayu Permata1), Malang, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Negeri 

Malang, permatabayu01@gmail.com 
Hari Wahyono2), Malang, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Negeri 

Malang 
Cipto wardoyo3), Malang, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Negeri 
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Abstrak 
Pembelajaran pada tingkat SD terkait dengan mata pelajaran IPS hanya disajikan pada buku paket 

saja. Dimana siswa diharuskan untuk membaca dan diberikan ceramah saja. Hal tersebut 

cenderung menyebabkan siswa mengantuk dan sulit untuk memahami materi. Oleh karena itu perlu 

kiranya dilakukan sebuah pengembangan media pembelajaran yang inovatif yang memberikan 

peranan lebih banyak kepada peserta didik dari pada guru. Salah satu pembelajaran inovatif yang 

akan dikembangkan adalah pengembangan bahan ajar berbasis cerita. Kabupaten Situbondo 

sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang terpencil, tidak adanya koperasi, tidak adanya 

pasar modern dan jauh dari kota, dimana siswa mendapatkan uang saku minim kebanyakan siswa 

membawa bekal makanan ke sekolah pada akhirya siswa belum memahami tentang arti literasi 

ekonomi, sekolah tersebut kurang memahami tentang konsep dasar literasi ekonomi. Sekolah ini 

juga tidak mempunyai prasarana media pembelajaran khususnya bahan ajar literasi ekonomi. 

Dengan demikian siswa tidak termotivasi untuk belajar, karena sarana dan prasarana di sekolah 

sangat tidak mendukung untuk belajar dengan baik. Pada akhirnya siswa tidak mendapatkan 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan tidak adanya media pembelajaran bahan ajar 

literasi ekonomi yang tidak ada di sekolah dengan demikian tidak dapat meningkatkan hasil belajar 

dengan baik tentang literasi ekonomi. 

 

Kata Kunci: Bahan ajar dan literasi ekonomi 

 

Pada esensinya, pendidikan 

dilakukan tidak hanya sekadar 

mengajar atau menyampaikan materi 

tertentu kepada siswa, akan tetapi 

pendidikan harus mampu 

memberikan bimbingan dan melatih 

siswa. Hermawan, dkk (2008:18) 

menjelaskan bahwa pendidikan di 

Indonesia memiliki tujuan  secara 

hirarki yaitu 1) tujuan umum 

pendidikan, 2) tujuan institusional, 3) 

tujuan pengajaran atau kurikuler, 4) 

tujuan instruksional/pembelajaran. 

Lebih jelas lagi Hamalik (2008:80) 

mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan memberikan pedoman 

atau petunjuk kepada guru dalam 

rangka memilih dan menentukan 

metode mengajar atau menyediakan 

lingkungan belajar bagi siswa. Oleh 

karena itu hendaknya pendidikan 

dapat memberikan suatu pengalaman 

mailto:permatabayu01@gmail.com
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baru kepada peserta didik yang 

nantinya akan memberikan 

pengetahuan baru pada peserta didik. 

Pendidikan pada hakikatnya 

dapat dilakukan kepada setiap anak 

sejak usia dini. Pendidikan yang 

dilakukan untuk anak usia dini 

memang seharusnya tidak dibatasi 

atas beberapa permasalahan saja. 

Akan tetapi suatu pendidikan pada 

anak usia dini diberikan secara 

menyeluruh terkait materi-materi 

yang memang harus diberikan. 

Kurikulum yang digunakan pun 

berbeda dengan kurikulum pada 

tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah 

Umum (SMU). Kurikulum yang 

digunakan pada anak tingkat Sekolah 

Dasar (SD) lebih menggunakan 

pendekatan tematik. Dimana proses 

pembelajaran dapat dipadankan 

dengan suatu proses ilmiah, karena 

itu kurikulum 2013 menekankan 

pada pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. Pendekatan saintifik 

diyakini sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan 

sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan peserta didik. Dalam 

pendekatan atau proses kerja yang 

memenuhi kriteria ilmiah, para 

ilmuan lebih mengedepankan 

penalaran induktif (inductive 

reasoning) dibandingkan dengan 

penalaran deduktif (deductive 

reasoning). 

Berdasarkan penjelasan 

tersebut menuntut guru sebagai 

pendidik harus melakukan inovasi 

terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan. Secara 

umum pembelajaran pada tingkat 

Sekolah Dasar (SD) menyajikan 

pembelajaran secara tematik. Dimana 

pembelajaran tersebut dilakukan 

dengan cara memberikan tema 

tertentu disetiap materi yang 

diberikan. Departemen Pendidikan 

Nasional (2006) menjelaskan bahwa 

salah satu mata pelajaran yang tersaji 

di tingkat SD adalah Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Materi 

pembelajaran IPS dikemas secara 

garis besar saja, artinya tidak terdapat 

mata pelajaran yang dikhususkan 

seperti mata pelajaran ekonomi. Oleh 

karena itu pembelajaran ekonomi di 

integrasikan ke dalam pembelajaran 

IPS. Namun pengintegrasian 

pembelajaran ekonomi tersebut hanya 

sebatas dasarnya saja tidak mendalam 
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seperti menjelaskan tentang literasi 

ekonomi secara mendasar kepada 

siswa. 

Pendidikan ekonomi pada 

anak usia dini memang sangat 

penting. Hal tersebut dijelaskan oleh 

Walstad (1992), Soper dan Walstad 

(1991) dan Bethune (2000) bahwa 

pendidikan ekonomi sangat penting 

diberikan untuk anak sejak dini. Hal 

trersebut dikarenakan pendidikan 

ekonomi akan memberikan sebuah 

literasi ekonomi  yang akan 

memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada anak didik 

(Johnson, 1979), (Marlin dan Durden, 

1993) dan (Dumke, 1977), (Davies, 

2006), dan (Lucey dan Giannangelo, 

2006).  Namun pada kenyataannya 

pendidikan literasi ekonomi pada 

anak usia dini memang seringkali 

diabaikan. Hal tersebut menurut 

Bethune (2000:2) menjelaskan bahwa 

pendidikan ekonomi secara mandiri 

tidak dapat di terapkan secara 

keseluruhan karena kurangnya waktu 

pembelajaran di dalam kelas. Lebih 

lanjut lagi Bethune (2000) 

menjelaskan bahwa pembelajaran 

ekonomi di dalam kelas untuk peserta 

didik tingkat Sekolah Dasar (SD) 

guru menemukan kesulitan untuk 

memberikan pemahaman kepada 

siswa tentang hal-hal penting tentang 

ekonomi. 

Secara umum pembelajaran 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 

menyajikan pembelajaran secara 

tematik. Dimana pembelajaran 

tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan tema tertentu disetiap 

materi yang diberikan. Salah satu 

mata pelajaran yang disajikan 

menurut kurikulum di sekolah dasar 

adalah IPS. Materi pembelajaran IPS 

dikemas secara garis besar saja, 

artinya tidak terdapat mata pelajaran 

yang dikhususkan seperti mata 

pelajaran ekonomi. Oleh karena itu 

pembelajaran ekonomi di 

integrasikan ke dalam pembelajaran 

IPS. Namun pengintegrasian 

pembelajaran ekonomi tersebut hanya 

sebatas dasarnya saja tidak mendalam 

seperti menjelaskan tentang literasi 

ekonomi secara mendasar kepada 

siswa. 

Pentingnya materi literasi 

ekonomi diberikan pada anak usia 

dini dikarenakan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagian aktifitas yang 

dilakukan seseorang hampir tidak 
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lepas dari ilmu ekonomi. Hal tersebut 

dikarenakan manusia dihadapkan 

pada berbagai kebutuhan-kebutuhan 

yang selalu bertambah dan berubah 

serta harus dipenuhi tetapi 

dihadapkan pada permasalahan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas 

sehingga manusia dihadapkan pada 

pengambilan keputusan dan 

penentuan pemilihan untuk 

pemenuhan kebutuhan. Untuk itu 

dalam penentuan pengambilan 

keputusan yang terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan diperlukan 

pengetahuan ekonomi atau literasi 

ekonomi yang dapat diperoleh 

melalui pendidikan ekonomi dalam 

keluarga maupun pendidikan 

ekonomi di sekolah agar keputusan 

yang ditetapkan rasional,efisien dan 

mempunyai nilai manfaat. 

Literasi ekonomi merupakan 

informasi memainkan peranan 

penting untuk membuat 

pertimbangan yang cerdas guna 

memuaskan kebutuhannya. Selain 

dari pada itu, untuk mengolah 

informasi yang begitu banyak dan 

cepat dibutuhkan pemahaman terkait 

dasar-dasar pembuatan keputusan 

ekonomi yang cerdas. Keputusan 

ekonomi yang cerdas terindikasi dari 

kemampuan meracik sumber daya 

yang dimiliki untuk menciptakan 

benefit. Untuk penciptaan nilai yang 

terkristalkan dalam perilaku 

dibutuhkan literasi ekonomi, karena 

pada prinsipnya literasi ekonomi 

merupakan alat yang berguna untuk 

merubah perilaku dari tidak cerdas 

menjadi cerdas. Seperti bagaimana 

memanfaatkan pendapatan untuk 

menabung, dan tau bentuk bank, 

pasar modern, pasar tradisional dan 

lain sebagainya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.  

Membuat keputusan ekonomi 

yang cerdas adalah suatu pilihan, dan 

pilihan ini memerlukan upaya. Selain 

upaya maka individu juga perlu 

memahami syarat-syarat yang tepat 

guna membuat keputusan ekonomi 

sehari-hari. Terkait upaya dan 

persyaratan tersebut maka literasi 

ekonomi menjadi suatu pilihan yang 

sebaiknya dimiliki oleh siswa sekolah 

dasar. Hanya saja pada kenyataannya 

tidak semua siswa memiliki literasi 

ekonomi yang memadai guna 

membuat keputusan yang cerdas. 

Akibat dari pemahaman literasi 

ekonomi yang tidak memadai akan 
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tampak dari bagaimana siswa 

mengalami kesalahan ketika 

membuat keputusan pembelanjaan 

dan lain-lainnya.dalam kegiatan 

pembelajaran artinya diperlukan 

penggunaan buku bahan ajar dalam 

penyampaian pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam 

menunjang proses kegiatan belajar 

mengajar yang efektif dan efisien. 

Salah satu caranya, melalui 

penggunaan bahan ajar sebagai 

pembelajaran yang berisi tentang 

materi konsep dasar literasi ekonomi, 

konsep yang akan diranacang sesuai 

kurikulum 2013 dengan kemampuan 

siswa agar siswa tidak bigung dalam 

mengenal literasi ekonomi.  

Hendaknya guru memberikan 

pemahaman tentang literasi ekonomi 

pada anak didik tingkat SD haruslah 

diberikan secara tematik. Selain 

secara tematik, materi yang 

disampaikan juga hendaknya secara 

mendalam dengan cara yang santai 

dan menyenangkan. Tujuannya 

adalah agar peserta didik dapat 

memahami materi secara mendasar 

terkait literasi ekonomi. Wena (2010) 

menjelaskan bahwa memang 

hendaknya pembelajaran dilakukan 

secara menyenangkan yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. 

Menurut teori perkembangan 

psikologi yang dikemukakan oleh 

Piaget, karakteristik pada anak usia 

dini berada pada tahap pra 

operasional. Artinya paserta didik 

masih harus diberikan pemahaman-

pemahaman mendasar dan 

mendalam. Oleh karena itu, perlu 

kiranya guru mengembangkan bahan 

ajar inovatif yang mampu 

mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi. 

Berdasarkan pemaparan dan 

permasalahan tersebut, maka 

penelitian pengembangan pada 

penelitian ini terfokus pada 

pengembangan bahan ajar berbasis 

cerita. Tujuan nya untuk 

mempermudah pemahaman literasi 

ekonomi pada anak usia dini. Melalui 

bahan ajar cerita peserta didik akan 

diberikan materi konsep dasar literasi 

ekonomi dengan cara menggunakan 

gambar dan cerita. Gambar yang akan 

diberikan berupa tentang konsep 

dasar literasi ekonomi yang dibarengi 

dengan cerita berkaitan degan literasi 

ekonomi. Diharapkan degan 

pemberian gambar disertai degan 
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cerita peserta didik akan lebih tertarik 

dalam mengikuti pembalajaran IPS, 

khususnya materi ekonomi.  

Namun pembelajaran pada 

tingkat SD terkait dengan mata 

pelajaran IPS hanya disajikan pada 

buku paket saja. Dimana siswa 

diharuskan untuk membaca dan 

diberikan ceramah saja. Hal tersebut 

cenderung menyebabkan siswa 

mengantuk dan sulit untuk 

memahami materi. Oleh karena itu 

perlu kiranya dilakukan sebuah 

pengembangan media pembelajaran 

yang inovatif yang memberikan 

peranan lebih banyak kepada peserta 

didik dari pada guru. Salah satu 

pembelajaran inovatif yang akan 

dikembangkan adalah pengembangan 

bahan ajar berbasis cerita. 

Hasil obsevasi dilakukan di SDN 

3 Negeri Kendit Kabupaten 

Situbondo sekolah tersebut 

merupakan salah satu sekolah yang 

terpencil, tidak adanya koperasi, tidak 

adanya pasar modern dan jauh dari 

kota, dimana siswa mendapatkan 

uang saku minim kebanyakan siswa 

membawa bekal makanan ke sekolah 

pada akhirya siswa belum memahami 

tentang arti literasi ekonomi, sekolah 

tersebut kurang memahami tentang 

konsep dasar literasi ekonomi. 

Sekolah ini juga tidak mempunyai 

prasarana media pembelajaran 

khususnya bahan ajar literasi 

ekonomi. Dengan demikian siswa 

tidak termotivasi untuk belajar, 

karena sarana dan prasarana di 

sekolah sangat tidak mendukung 

untuk belajar dengan baik. Pada 

akhirnya siswa tidak mendapatkan 

pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dengan tidak adanya 

media pembelajaran bahan ajar 

literasi ekonomi yang tidak ada di 

sekolah dengan demikian tidak dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan 

baik tentang literasi ekonomi. Oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan di  

SDN 3 Negeri Kendit Kabupaten 

situbondo.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Widodo dan Jasmadi (2008), 

bahan ajar adalah seperangkat sarana 

atau alat pembelajaran yang berisikan 

materi pembelajaran, metode, 

batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara 
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sistematis dan menarik dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan, 

mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya.  

Diatas dapat dinyatakan 

bahwa, bahan ajar adalah seperangkat 

materi pelajaran yang mengacu pada 

kurikulum yang digunakan dalam 

rangka mencapai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. Dampak positif bahan 

ajar adalah guru akan mempunyai 

lebih banyak waktu untuk 

membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan baru dari 

segala sumber atau referensi yang 

digunakan dalam bahan ajar, dan 

peranan guru sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan menjadi 

berkurang. Kemampuan guru dalam 

merancang ataupun menyusun bahan 

ajar menjadi hal yang sangat berperan 

dalam menentukan keberhasilan 

proses belajar dan pembelajaran 

melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar 

dapat juga diartikan sebagai segala 

bentuk bahan yang disusun secara 

sistematis yang memungkinkan siswa 

dapat belajar dengan dirancang sesuai 

kurikulum yang berlaku. Dengan 

adanya bahan ajar, guru akan lebih 

runtun dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. 

 

b. Tujuan Bahan Ajar 

Daryanto dan Dwicahyono 

(2014), tujuan bahan ajar sebagai 

berikut. 

a. Menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta didik, yaitu 

bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau 

lingkungan sosial peserta didik.  

b. Membantu peserta didik dalam 

memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang 

terkadang sulit diperoleh.  

c. Memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

berdasarkan tujuan bahan ajar 

diatas dapat dinyatakan bahwa, 

bahan ajar yang berbentuk buku 

ajar yang bertujuan pada 

pembelajaran yang menghasilkan 

karya siswa, dengan menyediakan 

bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum, membantu 

peserta didik dalam memperoleh 
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alternatif bahan ajar, serta 

memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi dalam 

pembelajaran. 

 

c. Manfaat Bahan Ajar 

Diperoleh guru dan peserta 

didik. Manfaat yang diperoleh oleh 

guru yaitu bahan ajar sesuai dengan 

tuntutun kurikulum, tidak tergantung 

dengan buku teks dan buku paket 

bantuan pemerintah, sedangkan 

manfaat yang diperoleh oleh peserta 

didik yaitu, menciptakan 

pembelajaran menarik, 

menumbuhkan motivasi, mengurangi 

ketergantungan dan mendapatkan 

kemudahan dalam mempelajari setiap 

indikatoryang terdapat pada 

perangkat pembelajaran yang disusun 

oleh guru serta terciptanya 

pembelajaran tuntas dan 

pembelajaran yang bisa 

menghasilkan siswa dengan baik. 

Berdasarkan pendapat diatas 

dinyatakan bahwa, manfaat bahan 

ajar dapat memberikan kontibusi 

yang menarik terhadap pembelajaran 

dikelas. 

 

d. Prinsip Pengembangan Bahan 

Ajar 

Berdasarkan prinsip 

pengembangan bahan ajar diatas 

dapat dinyatakan bahwa, 

pengembangan bahan ajar di sekolah 

perlu memperhatikan karakteristik 

siswa dan kebutuhan siswa sesuai 

kurikulum, yaitu menuntut adanya 

partisipasi dan aktifitas siswa lebih 

banyak dalam pembelajaran. 

Pengembangan bahan ajar berupa 

buku ajar literasi ekonomi. Salah satu 

alternatif bahan ajar yang akan 

bermanfaat bagi siswa menguasai 

kompetensi tertentu, karena buku ajar 

dapat membantu siswa menambah 

informasi tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar 

secara sistematis. 

 

 

e. Karakteristik Bahan Ajar 

Widodo dan Jasmadi 

(2008),ada beragam bentuk buku, 

baik yang digunakan untuk sekolah 

maupun perguruan tinggi, contohnya 

buku referensi, modul ajar, buku 

pratikum, bahan ajar, dan buku 

diklat.Sesuai dengan pedoman 

penulisan modul yang dikeluarkan 
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oleh Derektorat Menengah Kejuruan 

Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Depertemen Pendidikan 

Nasional Tahun 2003, bahan ajar 

memiliki karakteristik, yaitu self 

intruksional, self contained, stand 

alone, adaptive, dan user friendly. 

Self intruksional yaitu bahan ajar 

dapat membuat siswa mampu 

membelajarkan sendiri dengan bahan 

ajar yang dikembangkan. Selain itu, 

dengan bahan ajar akan memudahkan 

siswa belajar secara tuntas dengan 

memberikan materi pembelajaran 

yang dikemas ke dalam unit-unit atau 

kegiatan yang lebih spesifik. 

 

f. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Berdasarkan beberapa jenis 

bahan ajar dapat dinyatakan bahwa, 

bahan ajar yang cocok dan pas dalam 

pembelajaran di sekolah dasar yaitu 

bahan ajar berupa buku, yaitu buku 

yang disusun untuk proses 

pembelajaran dan berisi bahan-bahan 

atau materi pembelajaran yang akan 

dijabarkan, bahan ajar yang dimaksud 

disini adalah bahan ajar yang dapat 

digunakan peserta didik untuk belajar 

mandiri tanpa harus tergantung 

dengan keberadaan guru, sehingga 

proses pembelajaran dapat harus 

berlangsung meskipun tidak 

dilakukan di kelas. 

 

g. Fungsi Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2011), 

secara garis besar fungsi bahan ajar 

bagi guru adalah untuk mengarahkan 

semua aktifitasnya siswa dalam 

proses pembelajaran sekaligus 

merupakan substansi yang 

seharusnya dijabarkan kepada siswa. 

Sedangkan bagi siswa adalah menjadi 

pedoman dalam proses pembelajaran 

dan merupakan substansi kompetensi 

yang seharusnya 

dipelajari.Berdasarkan strategi 

pembelajaran yang digunakan, 

fungsibahan ajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu fungsi 

dalam pembelajaran klasikal, 

pembelajaran individual, dan 

pembelajaran kelompok. 

 

h. Keunggulan dan Keterbatasan 

Bahan Ajar  

Menurut Mulyasa (2006), ada 

beberapa keunggulan bahan ajar, 

sebagai berikut. 

a. Berfokus pada kemampuan 

individual siswa, karena pada 
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hakekatnya siswa memiliki 

kemampuan untuk bekerja 

sendiri dan lebih bertanggung 

jawab atas tindakan-

tindakannya.  

b. Adanya kontrol terhadap hasil 

belajar mengenai penggunaan 

standar kompetensi dalam 

setiap bahan ajar yang harus 

dicapai oleh siswa.  

c. Relenvasi kurikulum 

ditunjukan dengan adanya 

pembelajaran dan hasil yang 

akan diperolehnya. 

sedangkan keterbatasan dari 

penggunaan bahan ajar, sebagai 

berikut 

1) Penyusunan bahan ajar yang 

baik membutuhkan keahlian 

tertentu. Sukses atau gagalnya 

bahan ajar tergantung pada 

penyusunannya. Bahan ajar 

mungkin saja memuat tujuan 

dan alat ukur berarti, akan 

tetapi pengalaman belajar 

yang termuat di dalam tidak 

ditulis dengan baik atau tidak 

lengkap. Bahan ajar yang 

demikian kemungkinan besar 

akan ditolak oleh siswa, atau 

lebih parah lagi siswa harus 

berkonsultasi pada fasilitator. 

2) Sulit menentukan proses 

penjadwalan dan kelulusan, 

serta membutuhkan 

manajemen pendidikan yang 

sangat berbeda dari 

pembelajaran konvensional, 

karena setiap siswa 

menyelesaikan bahan ajar 

dalam waktu yang berbeda-

beda, bergantung pada 

kecepatan dan kemampuan 

masing-masing.  

Dukungan pembelajaran 

berupa sumber belajar, pada mumnya 

cukup mahal, karena setiap siswa 

harus mencari sendiri. Berbeda 

dengan pembelajaran konvesional, 

sumber belajar seperti alat peraga 

dapat digunakan bersama-sama 

dalam pembelajaran. 

 

2. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan pendidikan 

menjadi topik yang selalu hangat 

dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini 

selalu juga muncul tatkala orang 

membicarakan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pendidikan. Dalam 

pengembangan pendidikan, secara 
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umum untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Abdul Majid (2005) 

Mendefinisikan pengembangan 

pembelajaran adalah suatu proses 

mendesain pembelajaran secara logis, 

dan sistematis dalam rangka untuk 

menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan 

belajar dengan memperhatikan 

potensi dan kompetensi siswa. 

Pengembangan pembelajaran hadir 

didasarkan pada adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah membawa 

perubahan di hampir semua aspek 

kehidupan manusia dimana berbagai 

permasalahan hanya dapat 

dipecahkan dengan upaya 

penguasaan dan peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Selain 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pengembangan pembelajaran hadir 

juga didasarkan pada adanya sebuah 

kesadaran orang tua akan pentingnya 

pendidikan yang berkualitas bagi 

anak-anaknya semakin meningkat, 

sekolah yang berkualitas semakin 

dicari, dan sekolah yang mutunya 

rendah semakin ditinggalkan. Orang 

tua tidak peduli apakah sekolah 

negeri ataupun swasta.  

Kenyataan ini terjadi hampir di setiap 

kota di Indonesia, sehingga 

memunculkan sekolah-sekolah 

unggulan di setiap kota. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka proses 

belajar mengajar di ruang kelas telah 

pula banyak menarik perhatian para 

peneliti dan praktisi pendidikan 

dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran. Oleh karena itu, 

pengembangan pembelajaran perlu 

digalakkan, sehingga dapat diketahui 

secara nyata, apa, mengapa dan 

bagaimana upaya-upaya yang 

seharusnya dilakukan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran 

yang diharapkan. 

 

3. Literasi Ekonomi  

a. Pengertian Literasi  

Literasi dalam bahasa Inggris 

yaitu Literacy berasal dari bahasa 

Latin littera atau huruf yang artinya 

melibatkan penguasaan sistem-sistem 

tulisan dan konvensi-konvensi yang 

menyertainya. Berdasarkan artikel 

yang ditulis oleh Peter Sina dalam 

Kompasiana edisi 01 Mei 2012 

definisi Literasi menurut Collins 
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Dictionary and Thesaurus bahwa 

literasi berarti kemampuan membaca, 

menulis, pendidikan, pembelajaran 

dan pengetahuan. Sumber lain, The 

New American Webster Handy 

College Dictionary bahwa literasi 

diartikan sebagai membaca dan ilmu 

pengetahuan. Selain itu, literasi juga 

berkaitan dengan pembelajaran. 

Menurut Matsuura (Director-General 

of the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organisation) 

bahwa literasi tidak hanya 

menyangkut keahlian berpikir dan 

membaca melainkan menyangkut 

proses pembelajaran (learning) dan 

keahlian hidup (life skill) yang 

digunakan manusia, komunitas 

ataupun suatu bangsa untuk bertahan 

dan secara berkelanjutan mengalami 

perubahan. Dengan kata lain, tanpa 

literasi maka suatu bangsa atau 

komunitas akan kesulitan 

memastikan untuk tetap bertahan 

hidup selayaknya sebagai manusia 

(Peter Sina, 2012).  

 

b. Pengertian Ekonomi  

Kata ekonomi berasal dari 

bahasa Yunani yakni Oikonomia. 

Artinya manajemen rumah tangga. 

Asal katanya adalah Oikos yang 

berarti rumah tangga dan Nomos 

yang berarti peraturan, aturan, atau 

hukum. Oikonomia adalah aturan 

masyarakat sebagai hukum kodrat 

yang menetapkan rumah tangga yang 

baik. Menurut Mankiw (2006) ilmu 

ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana masyarakat 

mengelola sumber daya yang langka. 

Nopirin (2008) ilmu ekonomi pada 

dasarnya mempelajari upaya manusia 

baik secara individu maupun 

masyarakat dalam rangka melakukan 

pilihan penggunaan sumber daya 

yang terbatas guna memenuhi 

kebutuhan (yang pada dasarnya 

bersifat tidak terbatas) akan barang 

dan jasa. Masalah dalam ekonomi 

adalah kelangkaan sumber daya 

relatif terhadap pemenuhan 

kebutuhan, sementara jumlah 

kebutuhan manusia tidak terbatas. 

Dengan demikian, untuk 

mendapatkan kepuasan dengan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas 

maka manusia harus melakukan 

pemilihan kebutuhan dengan cara 

mengalokasikan sumber daya yang 

ada secara efisien. Ilmu ekonomi 

membantu manusia untuk mencapai 
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kemakmuran yang maksimal dari 

sumber-sumber atau alat-alat yang 

tersedia. Menurut Iskandar (2002) 

ilmu ekonomi terbagi dalam dua 

bagian besar yang kelak akan 

menurunkan ilmu-ilmu ekonomi teori 

dan terapan, yaitu ilmu ekonomi 

mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu 

ekonomi mikro khususnya 

mempelajari perilaku individu dan 

rumah tangga produksi atau 

perusahaan dalam membuat 

keputusan untuk mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas. Aspek 

analisisnya antara lain analisa 

biaya/manfaat, teori permintaan dan 

penawaran, elastisitas, model-model 

pasar, industri, teori harga dan teori 

produksi. Sedangkan ilmu ekonomi 

makro mempelajari perilaku 

masyarakat (negara/bangsa) dalam 

memenuhi kebutuhannya (masalah 

agregat). Aspek analisisnya antara 

lain pendapatan nasional, neraca 

pembayaran, kesempatan kerja, 

inflasi, dan investasi.  

 

c.  Pengertian Literasi Ekonomi  

Menurut Pandey & 

Bhattacharya (2012) melek ekonomi 

adalah kemampuan untuk 

menggunakan konsep ekonomi untuk 

membuat keputusan tentang 

penghasilan, tabungan, pengeluaran 

dan mengalokasikan uang. Hal ini 

diperjelas oleh pendapat dari 

Organization for Economic Literacy 

(OEL) yang menegaskan bahwa 

melek ekonomi tidak hanya meliputi 

pemahaman konsep dasar ekonomi 

dan fakta ekonomi, tetapi juga tentang 

kemampuan berpikir kritis yang 

mendukung cara berpikir ekonomi 

yang benar. Dengan kata lain, melek 

ekonomi melibatkan pengetahuan dan 

penerapan 19 teori-teori ekonomi 

yang mendasar dalam mengambil 

keputusan tentang sumber daya yang 

terbatas. Menurut Mathews (1999) 

literasi ekonomi merupakan istilah 

yang digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan 

individu agar dapat mengenali atau 

menggunakan konsep ekonomi dan 

cara berpikir ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan. 

Sedangkan menurut Jappelli (2009) 

pada prinsipnya literasi ekonomi 

merupakan alat untuk mencapai 

tujuan, hanya saja pada kenyataannya 

tidak semua orang memiliki literasi 

ekonomi yang tinggi sehingga 
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mengkerucutkan peluang mencapai 

kesejahteraan. Salah satu 

indikatornya adalah menjadi orang 

yang cerdas dalam mengelola sumber 

daya ekonominya guna mencapai 

kesejahteraan. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa literasi ekonomi merupakan 

kemampuan untuk menggunakan 

konsep dasar ekonomi dan cara 

berpikir kritis dalam pembuatan 

keputusan ekonomi.  

Literasi ekonomi dapat 

membuat seseorang menjadi cerdas 

dalam mengelola sumber daya 

ekonomi untuk mencapai 

kesejahteraan dengan cara 

mengaplikasikan konsep ekonomi 

tersebut. Selain itu, literasi ekonomi 

menjadi sangat penting untuk 

membuka pengetahuan tentang 

biaya/manfaat suatu barang dalam 

aktivitas ekonomi. Beberapa survei 

dilakukan untuk melihat tingkat 

melek (literasi) ekonomi, khususnya 

di Amerika Serikat. Salah satunya 

adalah Survei yang dilakukan pada 

bulan September dan Oktober 1998 

oleh The Minnesota Center for Survey 

Research at the University of 

Minnesota. Survei dilakukan dengan 

mengajukan 13 pertanyaan untuk 

menguji pengetahuan yang terkait 

dengan konsep konsep ekonomi atau 

literasi ekonomi (Neti Budiwati, 

2014). Hasil yang diperoleh dari tes 

ini adalah bahwa sebagian besar 

responden menunjukkan pemahaman 

yang baik tentang prinsipprinsip 

ekonomi (khususnya isu ekonomi 

mikro, seperti operasi pasar dan 

sumber-sumber pendapatan pribadi) 

dan memiliki dampak langsung 

terbesar pada kehidupan sehari-hari 

mereka, khususnya terkait isu-isu 

ekonomi mikro. Akan tetapi 

responden kurang memahami isu-isu 

ekonomi makro, seperti peran uang 

dan penyebab dan dampak inflasi 

yang ditunjukkan oleh data sekitar 

54% responden tidak memahami 

hubungan antara uang dan defisit 

anggaran, serta 35% responden tidak 

memahami tentang pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan 

sumber daya yang terbatas (Neti 

Budiwati, 2014). Selain itu, di 

Amerika Serikat sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan literasi 

ekonomi, Louis Harris & Associates, 

Inc dengan Dewan Nasional 

Pendidikan Ekonomi (The National 
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Council on Economic Education - 

NCEE) pada tahun 2005 

mengembangkan Uji Melek 

Ekonomi. Penelitian ini dilakukan 

secara online dari 12 Januari-10 

Februari 2005 dengan 3.512 orang 21 

dewasa AS berusia 18 tahun ke atas 

dan 2.242 siswa AS kelas 9-12. 

Mereka menemukan bahwa orang 

dewasa mencetak rata-rata 57% 

pemahaman mereka tentang konsep 

dasar ekonomi dan siswa SMA 

mencetak rata-rata 48% (Markow & 

Bagnaschi, 2005). Sedangkan, Wood 

& Doyle (2002) melaporkan hasil 

survei terhadap 1.001 karyawan dari 

tujuh perusahaan besar yang 

dilakukan dalam rangka Business 

Roundtable sebagai bagian dari 

program kebijakan publik. Dengan 

menggunakan kuesioner yang sama 

yaitu The Standards in Economics 

Survey ditemukan bahwa skor rata-

rata dari hasil tes literasi ekonomi 

karyawan adalah 67%. Instrumen The 

Standards in Economics Survey yang 

dikembangkan oleh NCEE, survei ini 

terdiri dari 20 pertanyaan yang 

menguji pengetahuan dasar tentang 

konsep-konsep ekonomi. Versi online 

dari tes ini telah diambil alih 31.000 

kali dengan skor rata-rata 80%. Uji 

reliabilitas dan validitas yang ini telah 

terbukti di lebih dari 10 tahun 

penggunaan dan ribuan responden 

(Albritton, 2006).  

Hubungan Literasi Ekonomi 

dengan Perilaku Konsumen Perilaku 

konsumen ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan masyarakat tentang 

ekonomi, sehingga literasi ekonomi 

menjadi hal penting. Literasi dalam 

perekonomian suatu negara menjadi 

penting, karena dengan literasi 

ekonomi berarti menunjukkan 

masyarakat suatu negara merupakan 

konsumen atau produsen yang cerdas, 

sehingga akan mendorong terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Masyarakat yang cerdas akan 

mampu memilih produk yang dapat 

mendorong perekonomian negaranya, 

bukan memperkaya negara lain 

sebagaimana yang menjadi tujuan 

dari globalisasi. Terkait dengan 

perilaku konsumsi siswa, pendidikan 

memegang peranan penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia 

berkualitas. Pendidikan merupakan 

suatu proses yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan-perubahan 

dalam perilaku. Dapat dikatakan 
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bahwa orang dianggap belajar jika 

menunjukkan perubahan-perubahan 

tingkah laku dalam hidupnya. Dengan 

pengetahuan yang dimiliki, manusia 

dapat bertindak atau berperilaku 

sesuai dengan pengetahuan yang 

didapatnya dari proses pembelajaran 

termasuk dalam mengambil 

keputusan. Keputusan ekonomi yang 

cerdas terlihat dari kemampuan 

mencari sumber daya yang dimiliki 

untuk menciptakan benefit. Hal ini 

diperjelas oleh Jappelli (2009) bahwa 

literasi ekonomi menjadi semakin 

penting untuk membuat keputusan 

rumah tangga, yaitu bagaimana 

berinvestasi yang tepat, berapa 

banyak meminjam yang tepat di pasar 

uang dan bagaimana memahami 

konsekuensi atas stabilitas 

keseluruhan ekonomi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kerangka Berfikir 

 
 

A. Metode Penelitian Dan 

Pengembangan 

1. Model Pengembangan 

Dalam mengembangkan 

bahan ajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Ips tentang literasi ekonomi, peneliti 

menggunakan pendekatan Design 

Based Research (DBR) yang 

memiliki ciri khusus yaitu sebuah 

model penelitian pengembangan 

produk berdasarkan kebutuhan dan 

yang dibutuhkan serta melibatkan dan 

berkolaborasi dengan pengguna hasil 
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pengembangan (praktisi). Pendekatan 

Design Based Research terdiri dari 

enam fase, yaitu: (1) mengidentifikasi 

masalah; (2) merumuskan produk 

pengembangan; (3) desain dan 

pengembangan produk; (4) uji coba 

produk; (5)  evaluasi hasil uji coba 

produk; (6) mengkomunikasikan 

hasil. 

2. Prosedur Penelitian dan 

Pengembangan 

Secara umum penerapan 

penelitian berbasis desain 

menggunakan metode yang sistematis 

namun fleksibel yang bertujuan untuk 

meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan melalui analisis literatur, 

desain, pengembangan dan 

implementasi, berdasarkan kolaborasi 

antara peneliti dan praktisi secara 

nyata tanpa adanya rekayasa. 

Selanjutnya untuk langkah 

pengembangan dalam penyusunan 

bahan ajar juga melibatkan tim 

kolaborasi.  

Model  Design Based 

Research dalam pengembangan ini 

peneliti mengadopsi dari model 6 fase 

yang dikembangkan Peffers et al 

(2007), seperti dikutip dalam Elly & 

Levy (2010:11). Berikut ini adalah 

penjabaran dari 6 fase tersebut: 

1. Fase pertama: mengidentifikasi 

masalah 

Tujuan tahap ini adalah 

menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran diawali 

dengan analisis tujuan pembelajaran 

ips tentang literasi ekonomi dari 

standar isi yang digunakan untuk 

acuan pengembangan bahan ajar ips 

tantang litersi ekonomi serta 

pengembangan asesmen kebutuhan 

guru dan siswa sehingga peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah 

secara objektif. 

2. Fase 2: merumuskan produk 

pengembangan 

Tujuan tahap ini adalah 

menyiapkan bahan ajar tentang 

literasi ekonomi yang mudah di 

pahami siswa sekolah dasar. 

3. Fase 3: desain dan pengembangan 

produk 

Tujuan tahap ini adalah 

menghasilkan pengembangan bahan 

ajar yang sudah direvisi berdasarkan 

masukan dari pakar. Tahap ini 

meliputi: (a) validasi bahan ajar oleh 

para pakar diikuti dengan revisi, (b) 

bahan ajar yaitu kegiatan 
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mengoperasionalkan rencana 

pengajaran, dan (c) uji coba terbatas 

dengan siswa yang sesungguhnya. 

Hasil tahap (b) dan (c) digunakan 

sebagai dasar revisi. Langkah 

berikutnya adalah uji coba lebih 

lanjut dengan siswa yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya. 

4. Fase 4: uji coba produk 

Pada tahap ini merupakan 

tahap penggunaan perangkat yang 

telah dikembangkan pada skala yang 

lebih luas . 

5. Fase 5: evaluasi hasil uji coba 

produk  

Pada tahap ini peneliti 

menganalisis tanggapan atau respon 

peserta didik yang telah menerapkan 

pembelajaran ips tentang literasi 

ekonomi dengan menggunakan bahan 

ajar sehingga peneliti dapat 

mengetahui layak tidaknya produk. 

6. Fase 6: mengkomunikasikan hasil 

Pada tahap akhir peneliti menyusun 

laporan akhir secara detail dan sesuai 

dengan kaidah penulisan karya ilmiah 

untuk kemudian dipublikasikan baik 

dalam bentuk jurnal ataupun artikel. 

 

 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi guru sebagai bahan masukan 

untuk memperbaiki pembelajaran 

di kelan dengan menggunakan 

bahan ajar berbasis cerita tentang 

litearsi ekonomi.  

2. Bagi Program Studi Pendidikan 

Ekonomi sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan untuk 

mengembangkan dan merancang 

metode, model-model serta 

strategi dalam pembelajaran 

ekonomi tentang literasi ekonomi 

lebih lanjut dengan bahan ajar 

yang lainnya. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian 

ini  dapat dijadikan bahan 

masukan dan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah-

masalah pendidikan ekonomi 

tentang  literasi ekonomi di 

sekolah dasar. 
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PENGARUH PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA  DAN 

PEMBELAJARAN EKONOMI TERHADAP PERILAKU EKONOMI 

BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA SISWA JURUSAN IPS MAN 1 

JOMBANG 

 

Cahyo Tri Atmojo 
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang 

cahyotriatmojo@gmail.com 

 
Abstrak 

Sekolah merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan secara formal. 

Dalam kaitannya dengan keberhasilan tujuan pendidikan maka setiap sekolah diharapkan dapat 

menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Adiwiyata adalah salah satu bentuk predikat bagi 

sekolah yang turut mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Pembelajaran 

ekonomi diharapkan dapat membekali siswa untuk dapat berperilaku ekonomi yang berwawasan 

lingkungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara predikat sekolah adiwayata dan 

pembelajaran ekonomi terhadap perilaku ekonomi berwawasan lingkungan pada siswa jurusan IPS 

MAN 1 Jombang, serta untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara predikat sekolah 

adiwayata dan pembelajaran ekonomi terhadap perilaku ekonomi berwawasan lingkungan pada 

siswa jurusan IPS MAN 1 Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif 

kuantitatif. Penelitian ini membahas 3 variabel yaitu predikat sekolah adiwiyata, pembelajaran 

ekonomi, serta perilaku ekonomi berwawasan lingkungan. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

jurusan IPS. Presisi sampel yang digunakan adalah 10% dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi 

linier berganda.Hasil Penelitian memperlihatkan, terdapat pengaruh positif dari variabel predikat 

sekolah adiwayata dan pembelajaran ekonomi terhadap perilaku ekonomi berwawasan lingkungan 

pada siswa jurusan IPS MAN Jombang serta ada pengaruh secara dominan dari predikat sekolah 

adiwayata dan pembelajaran ekonomi terhadap perilaku ekonomi berwawasan lingkungan pada 

siswa jurusan IPS MAN Jombang. 

 

Kata Kunci: Sekolah Adiwiyata, Pembelajaran Ekonomi, Perilaku Ekonomi 

 
 

Sekolah merupakan sarana 

bagi masyarakat untuk dapat 

memperoleh pendidikan secara 

formal. Pendidikan telah diakui 

sebagai satu proses yang sangat 

penting dalam mempengaruhi aspek-

aspek yang terdapaat dalam 

kehidupan. Pendidikan merupakan 

bagian penting dalam proses 

pembangunan suatu bangsa. Hal 

tersebut dikarenakan dalam proses 

pendidikan setiap peserta didik 

dituntut untuk dapat memaksimalkan 

potensi yang ada pada masing-masing 

mereka. Masyarakat sebagai peserta 

didik diharapkan memiliki 

kecerdasan yang mampu bersaing 

dengan bangsa lain. Bangsa indonesia 

mengharapkan kecerdasan yang 

menyeluruh dapat dimiliki oleh 

masyrakat. Hal ini sesuai dengan 

tujuan nasional negara Indonesia 
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yaitu yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam upaya mewujudkan 

keberhasilan tujuan negara Indonesia 

maka dibuatlah suatu undang-undang 

tentang sistem pendidikan nasional, 

yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pendidikan di 

Indonesia. Dalam undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 menjelaskan 

bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan berencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual  keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, 

kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. Dalam kaitannya dengan 

keberhasilan tujuan pendidikan maka 

selain faktor intern siswa, faktor 

ekstern juga sangat dibutuhkan. 

Dalam kaitan dengan faktor ekstern 

maka setiap sekolah diharapkan dapat 

menciptakan suasana sekolah yang 

nyaman. Kenyamanan dalam belajar 

merupakan suatu kebutuhan bagi 

setiap siswa. Kenyamanan belajar 

dapat ditimbulkan dari lingkungan 

sekolah yang mendukung terjadinya 

proses belajar mengajar yang 

diantaranya adalah keberadaan guru 

yang berkualitas yang dapat 

membawa siswa dalam kondisi 

belajar yang efektif, serta sarana dan 

prasarana yang menunjang. Djamarah 

(2002:141) faktor ektern merupakan 

faktor-faktor yang berasal dari luar 

diri siswa dapat berupa lingkungan, 

sarana dan prasarana belajar, dan guru 

sebagai tenaga pengajar, dimana 

faktor yang satu dengan yang lainnya 

saling mempengaruhi dan 

mendukung dalam pencapaian hasil 

belajar siswa yang optimal. 

Adiwiyata adalah salah satu bentuk 

predikat bagi sekolah yang turut 

mewujudkan sekolah berwawasan 

dan peduli lingkungan. Penciptaan 

sekolah adiwiyata merupakan salah 

satu usaha yang dapat dilakukan 

pihak sekolah agar dalam proses 

pembelajaran disekolah lebih 

mendapatkan kenyamanan, serta 

proses belajar mengajar yang inovatif. 

Dengan membangun lingkungan 

adiwiyata maka diharapkan setiap 
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siswa dapat melakukan proses 

pembelajaran dengan cara 

mengaitkan dengan lingkungannya. 

Pembelajaran ekonomi merupakan 

salah satu contoh bentuk 

pembelajaran yang dapat dikaitkan 

dengan istilah adiwiyata. Dengan 

pendidikan ekonomi yang berbasis 

adiwiyata diharapkan dapat 

membekali siswa untuk dapat 

berperilaku ekonomi yang 

berwawasan lingkungan. Hal ini 

dimaksudkan bahwa dalam setiap 

kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh siswa dapat mempertimbangkan 

dampak terhadap lingkungan. Tujuan 

Penelitian adalah mengetahui 

pengaruh antara predikat sekolah 

adiwayata dan pembelajaran ekonomi 

terhadap perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan pada siswa 

jurusan IPS MAN 1 Jombang, serta 

untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial antara predikat sekolah 

adiwayata dan pembelajaran ekonomi 

terhadap perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan pada siswa 

jurusan IPS MAN 1 Jombang. 

Rencana pemecahan masalah 

merupakan upaya untuk 

merencanakan pemecahan masalah 

penelitian dengan mencari 

kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat terjadi. Rencana pemecahan 

masalah penelitian ini adalah dengan 

menentukan rumusan masalah yang 

diantaranya adalah adakah pengaruh 

antara predikat sekolah adiwayata dan 

pembelajaran ekonomi terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa jurusan IPS 

MAN 1 Jombang, serta adakah 

pengaruh secara parsial antara 

predikat sekolah adiwayata dan 

pembelajaran ekonomi terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa jurusan IPS 

MAN 1 Jombang. untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data dengan angket 

serta dengan melakukan 

dokumentasi. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan 

Jogiyanto (2007) 

menyebutkan bahwa “perilaku 

(behavior) adalah tindakan-tindakan 

(actions) atau reaksi-reaksi 

(reactions) dari suatu objek atau 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

293 
 

organism. Perilaku dapat berupa sadar 

(conscious) atau tidak sadar 

(unconscious), terus terang (overt) 

atau diam-diam (Covert), sukarela 

(voluntary) atau tidak sukarela 

(involuntary)”. Perilaku merupakan 

overt behavior yaitu tindakan nyata 

yang dilakukan seseorang sebagai 

manusia, yang dapat berupa perilaku 

umum atau perilaku tidak umum, 

dapat diterima atau tidak dapat 

diterima sesuai dengan norma-norma 

social yang terevaluasi. Terevaluasi 

bermakna bahwa perilaku dapat 

diterima atau tidak, akan berubah-

ubah, sejalan dengan control sosial 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Loewenstein (2000) 

menyebutkan bahwa perilaku 

ekonomi terdiri dari empat kategori 

yaitu sebagai berikut ini: 

1) Intertemporal Consumption And 

Savings. 

2) Work Orientation. 

3) Investment, Entrepreneurship, 

And Risk Taking. 

4) Education Attainment.  

Pernyataan diatas menjelaskan 

bahwa perilaku ekonomi terdiri 

dari : 

1) Konsumsi Dan Tabungan. 

2) Orientasi Kerja. 

3) Investasi, Kewirausahaan, dan 

Mengambil Risiko. 

4) Tingkat Pendidikan. 

Dari beberapa pengertian 

tentang perilaku ekonomi dapat 

disimpulkan bahwa Perilaku ekonomi 

(economic behavior) adalah tindakan-

tindakan (action) atau reaksi-reaksi 

(reactions) dari suatu objek yang 

berupa rasionalitas, moralitas, gaya 

hidup, efisiensi dalam berkonsumsi 

dan efektifitas dalam berproduksi. 

Perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan secara sadar 

yang berkaitan dengan kegiatan 

produksi, konsumsi dan distribusi 

dengan menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. 

 

Pembelajaran Ekonomi 

Chatib (2012) 

mengemukakan pembelajaran 

merupakan proses transfer ilmu dua 

arah antara guru sebagai pemberi 

informasi dan siswa sebagai penerima 

informasi. Gilarso (2001:11) 

mengemukakan Ilmu ekonomi 

merupakan ilmu yang mempelajari 

tingkah laku manusia dalam 
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mengelola kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi barang dan 

jasa dengan sumber daya produktif 

yang terbatas dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan manusia 

sebaik-baiknya. 

Pembelajaran ekonomi 

merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dalam proses belajar 

mengajar dengan tujuan memberikan 

informasi kepada siswa terkait 

perilaku manusia yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi diantaranya 

kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi. Pembelajaran ekonomi 

ditujukan untuk membekali siswa 

untuk dapat berperilaku ekonomi 

secara rasional dan berwawasan 

lingkungan. 

 

Sekolah Adiwiyata 

Adiwiyata adalah salah satu 

bentuk predikat bagi sekolah yang 

turut mewujudkan sekolah 

berwawasan dan peduli lingkungan. 

Adiwiyata bertujuan untuk 

membentuk sekolah peduli terhadap 

lingkungan serta sekolah dan warga 

yang berbudaya lingkungan. 

Sehingga semua komponen sekolah 

dapat berpartisipasi dan 

melaksanakan upaya pelestarian 

lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan  bagi kepentingan 

generasi sekarang maupun yang akan 

datang. Dengan adanya program 

predikat sekolah adiwiyata 

diharapkan warga sekolah dapat 

bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan melalui tata kelola 

sekolah yang baik untuk untuk 

mendukung pembangunan 

berkelanjutan bagi sekolah. Beberapa 

komponen adiwiyata yang dapat 

digunakan sebagai bentuk usaha 

dalam mewujudkan sekolah dan 

warga sekolah yang memiliki 

keperdulian terhadap lingkungan 

yaitu dengan membuat kebijakan 

berwawasan lingkungan, pelaksanaan 

kurikulum berbasis lingkungan, 

kegiatan lingkungan berbasis 

partisipasif, pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan.  

 

Hipotesis 

Hipotesis 1 : Diduga ada Pengaruh 

Predikat Sekolah Adiwiyata Dan 

Pembelajaran Ekonomi Terhadap 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 
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Lingkungan Pada Siswa Jurusan IPS 

MAN 1 Jombang 

Hipotesis 2 : Diduga Ada Variabel 

Yang Berpengaruh Dominan Antara 

Predikat Sekolah Adiwiyata Dan 

Pembelajaran Ekonomi Terhadap 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan IPS 

MAN 1 Jombang 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan uraian pada bab 

terdahulu, maka rancangan penelitian 

ini akan membahas 3 variabel yaitu 

sekolah adiwiyata, pembelajaran 

ekonomi dan perilaku ekonomi. 

Ditinjau dari permasalahan yang ada, 

penelitian ini menguji pengaruh dua 

variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Peneliti menggunakan 

pendekatan statistik deskriptif 

kuantitatif dengan maksud statistik 

deskriptif digunakan peneliti untuk 

menggambarkan keadaan atau 

karakter dari sampel serta persepsi 

atau tanggapan dari responden 

penelitian. Sedangkan statistik 

kuantitatif digunakan peneliti untuk 

menguji hipotesis dengan 

menggunakan model analisis regresi 

linear berganda 

Adapun ruang lingkup yang 

peneliti kemukakan adalah sebagai 

Penelitian ini membahas tentang 

Pengaruh Predikat Sekolah 

Adiwiyata Dan Pembelajaran 

Ekonomi Terhadap Perilaku Ekonomi 

Berwawasan Lingkungan Pada Siswa 

Jurusan IPS MAN 1 Jombang, 

penelitian dilakukan pada seluruh 

siswa jurusan IPS kelas X, XI, dan 

XII dengan jumlah 520 siswa sebagai 

populasi. Jumlah sampel dalam 

penelitian ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin sehingga 

didapat 83 sebagai  responden. 

Penentuan responden dilakukan 

dengan menggunakan teknik random 

sampling.  

Untuk mempermudah 

peneliti dalam memperoleh data, 

maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa angket dan 

dokumentasi. Dengan menggunakan 

angket, peneliti dapat memberikan 

pernyataan-pernyataan kepada siswa 

dengan disediakan alternatif jawaban 

yang menggunakan skala likert. 

Sedangkan dokumentasi digunakan 

peneliti untuk mendapatkan informasi 

dari catatan-catatan yang berguna 

untuk menunjang penelitian.  
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Adapun definisi operasional 

dari masing-masing variabel sebagai 

berikut : 

1. Sekolah adiwiyata merupakan 

sekolah yang dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta lingkungan 

belajar turut mewujudkan 

wawasan lingkungan serta tidak 

mengabaikan keindahan dan 

kenyamanan lingkungan 

2. Pembelajaran Ekonomi 

merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dalam proses belajar 

mengajar dengan tujuan 

memberikan informasi kepada 

siswa terkait perilaku manusia 

yang berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi diantaranya kegiatan 

produksi, distribusi dan 

konsumsi. 

3. Perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan secara 

sadar yang berkaitan dengan 

kegiatan produksi, konsumsi dan 

distribusi dengan menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya. 

Pembuktian hipotesis 

merupakan hal yang harus 

diselesaikan dalam sebuah penelitian 

kuantitatif. Teknik analisis data 

dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh predikat sekolah 

adiwayata dan pembelajaran ekonomi 

terhadap perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan pada siswa 

jurusan IPS MAN 1 Jombang, serta 

pengaruh secara parsial antara 

predikat sekolah adiwayata dan 

pembelajaran ekonomi terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa jurusan IPS 

MAN 1 Jombang 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

MAN Jombang merupakan 

sekolah yang telah lama mempunyai 

komitmen untuk peduli dengan 

lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan 

dengan banyak diraih prestasi dalam 

beberapa lomba yang berhubungan 

dengan lingkungan. Adapun prestasi 

yang telah diraih diantaranya : 

1. Sebagai Juara I Tingkat Provinsi 

dalam Lomba Lingkungan 

Sekolah Sehat tahun 2009 

2. Sebagai Juara I Tingkat 

Kabupaten dalam lomba 

Kebersihan dan Keindahan antar 

MAN dalam rangka HAB 

Kementerian Agama pada tahun 

2009 
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3. Sebagai Juara II Tingkat 

Kabupaten dalam lomba 

Kebersihan dan Keindahan antar 

SMA sekecamatan Jombang 

tahun 2010. 

4. Sebagai Nominator Terbaik 

Tingkat Kabupaten Jombang 

dalam Lomba Komposting antar 

SMA pada tahun 2009. 

5. Sebagai Juara I tingkat kabupaten 

dalam lomba composting antar 

SMA secara berturut-turut pada 

tahun 2010 dan 2011. 

6. Sebagai Juara I Tingkat Provinsi 

dalam Lomba Lingkungan 

Sekolah Sehat tahun 2011 

7. Sekolah Adiwiyata Nasional 

Tahun 2012 

8. Juara Harapan I Lomba LSS 

Nasional Tahun 2012. 

Sederet prestasi diatas dapat 

diraih karena adanya komitmen yang 

tinggi antara kepala madrasah dan 

seluruh warga madrasah terhadap 

semua program yang berhubungan 

dengan peduli dan berbudaya 

lingkungan hidup. Beberapa upaya 

dan kebijakan yang berkenaan dengan 

Lingkungan Hidup yang telah 

dilakukan di MAN Jombang meliputi 

kegiatan penghematan SDA dengan 

himbauan hemat listrik dan air, 

kegiatan jum’at bersih, lomba 

kebersihan dan keindahan kelas setiap 

bulan, melakukan kegiatan rutin 

tahunan yang bertema dengan 

lingkungan seperti peringatan hari-

hari Lingkungan hidup, lomba 

tumpeng dengan bahan non beras, 

lomba fashion show dengan bahan 

daur ulang, menanam 1000 toga di 

lingkungan warga sekitar MAN 

Jombang. Terkait dengan penigkatan 

SDM MAN Jombang selalu aktif 

mengikutsertakan guru dan siswa 

dalam acara workshop, seminar, 

lokakarya, dan pelatihan  tentang 

Lingkungan Hidup. 

 

Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara simultan dari 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hipotesis pertama yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah 

Diduga ada Pengaruh Predikat 

Sekolah Adiwiyata Dan Pembelajaran 

Ekonomi Terhadap Perilaku Ekonomi 
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Berwawasan Lingkungan Pada Siswa 

Jurusan IPS MAN 1 Jombang 

Untuk mengetahui apakah 

hipotesis pertama ditolak atau tidak 

ditolak maka dilakukan uji regresi 

linear berganda untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan. Adapun 

formulasi regresi linier berganda 

dengan persamaan regresi berikut : 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 

 
Tabel Koefisien Regresi  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 5,738 9,221  ,620 ,537 

Sekolah Adiwiyata ,467 ,171 ,317 2,915 ,005 

Pembelajaran Ekonomi ,872 ,246 ,385 3,541 ,001 

a. Dependent Variable: Perilaku Ekonomi 

Dari hasil pengolahan 

melalui regresi linear berganda maka 

secara sistematis hubungan antara 

sekolah adiwiyata dan pembelajaran 

ekonomi dapat di tulis sebagai berikut 

: 

 

Y = 5,738 +0,467.X1 +0,872.X2 

 

Berdasarkan tabel koefisien 

regresi dapat diketahui nilai konstanta 

adalah 5,738, hal ini berarti apabila 

variabel bebas diantaranya Sekolah 

Adiwiyata (X1) dan Pembelajaran 

Ekonomi (X2) dianggap sama dengan 

nol, maka nilai variabel Perilaku 

Ekonomi Berwawasan Lingkungan 

(Y) adalah 5,738. Dengan demikian 

sebelum dilakukan penelitian 

terhadap variabel bebas dan variabel 

terikat sudah dalam kondisi baik. 

Karena konstanta bernilai positif. 

Nilai Koefisien regresi dari 

variabel Sekolah Adiwiyata (X1) 

adalah 0,467 dan Pembelajaran 

Ekonomi (X2) adalah 0,872, 

mengandung arti jika nilai variabel 

Sekolah Adiwiyata (X1) dan 

Pembelajaran Ekonomi (X2) 

ditingkatkan satu satuan, maka akan 

menyebabkan peningkatan variabel 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan (Y) sebesar 0,467 

Sekolah Adiwiyata (X1) dan  0,872 
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Pembelajaran Ekonomi (X2)  satuan. 

Peningkatan nilai ini bermakna, 

semakin meningkat sekolah adiwiyata 

(X1) dan pembelajaran ekonomi (X2) 

maka akan diikuti peningkatan 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan. 

1. Uji Hipotesis Pengaruh Secara 

Simultan 

Untuk mengetahui 

apakah variabel Y (perilaku 

ekonomi) dipengaruhi secara 

bersamaan oleh sekolah adiwiyata 

(X1) dan pembelajaran ekonomi 

(X2) ataukah tidak, bisa dilihat 

dari perbandingan nilai Fhitung 

dengan Ftabel nya. Bila Fhitung lebih 

besar dari Ftabel, maka Y (perilaku 

ekonomi) dipengaruhi oleh 

predikat sekolah adiwiyata (X1) 

dan pembelajaran ekonomi (X2). 

Namun bila Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel, maka Y (perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan) tidak 

dipengaruhi oleh predikat sekolah 

adiwiyata (X1) dan pembelajaran 

ekonomi (X2). 

 
 

Tabel Hasil Uji F 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 963,805 2 471,903 25,501 ,000a 

Residual 1489,414 81 18,853   

Total 2453,220 81    

a. Dependent Variable: Perilaku 
Ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Pembelajaran 
Ekonomi, Sekolah adiwiyata 

Berdasarkan tabel Anova 

terlihat bahwa Fhitung sebesar 

25,501> Ftabel = 3,11 dan nilai sig 

0,000 < 0.05, yang berarti 

signifikan. Hal ini berarti variabel 

predikat sekolah adiwiyata dan 

pembelajaran ekonomi 

berpengaruh signifikan terhadap 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan 

IPS MAN 1 Jombang. Dengan 

demikian hipotesis yang 

menyatakan Diduga ada Pengaruh 

Predikat Sekolah Adiwiyata Dan 

Pembelajaran Ekonomi Terhadap 
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Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan 

IPS MAN 1 Jombang “Tidak 

ditolak”. 

 

2. Uji Hipotesis Pengaruh Secara 

Parsial 

Hipotesis ke dua yang 

diajukan dalam penelitian ini 

adalah Diduga Ada Variabel 

Yang Berpengaruh Dominan 

Antara Predikat Sekolah 

Adiwiyata Dan Pembelajaran 

Ekonomi Terhadap Perilaku 

Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan 

IPS MAN 1 Jombang. Untuk 

mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel serta 

menentukan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan maka peneliti 

menggunakan uji t untuk 

menjawabnya.  

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 5,738 9,221  ,620 ,537 

Sekolah Adiwiyata ,467 ,171 ,317 2,915 ,005 

Pembelajaran Ekonomi ,872 ,246 ,385 3,541 ,001 

a. Dependent Variable: Perilaku Ekonomi 

 
Berdasarkan tabel 

coefficients maka dapat diketahui 

bahwa nilai Thit Predikat Sekolah 

Adiwiyata sebesar 2,915 < thit 

Pembelajaran Ekonomi sebesar 

3,541. Maka hipotesis ke dua 

diterima yaitu Diduga Ada 

Variabel Yang Berpengaruh 

Dominan Antara Predikat 

Sekolah Adiwiyata Dan 

Pembelajaran Ekonomi Terhadap 

Perilaku Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan 

IPS MAN 1 Jombang berdasarkan 

tabel tersebut di atas maka dapat 

diketahui variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan adalah pembelajaran 

ekonomi dengan nilai thit sebesar 

3,541. 

 

PEMBAHASAN 
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Berdasarkan uji statistik yang 

telah dijelaskan oleh peneliti bahwa 

dalam penelitian ini membuktikan 

ada ada Pengaruh Predikat Sekolah 

Adiwiyata Dan Pembelajaran 

Ekonomi Terhadap Perilaku Ekonomi 

Berwawasan Lingkungan Pada Siswa 

Jurusan IPS MAN 1 Jombang. Hal ini 

berarti tanpa adanya predikat sekolah 

adiwiyata dan pembelajaran ekonomi 

maka akan berdampak pada perilaku 

ekonomi berwawasan lingkungan 

pada siswa jurusan IPS MAN 1 

Jombang. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa dengan 

meningkatkan meningkatkan predikat 

sekolah adiwiyata dan pembelajaran 

ekonomi yang berbasis lingkungan 

maka akan membentuk perilaku 

ekonomi berwawasan lingkungan 

pada siswa jurusan IPS MAN 1 

Jombang. begitu pula sebaliknya, 

apabila predikat sekolah adiwiyata 

dan pembelajaran ekonomi yang 

berbasis lingkungan mengalami 

perubahan yang bersifat negatif maka 

hal tersebut akan membentuk perilaku 

ekonomi yang kurang berwawasan 

lingkungan.  

Berdasarkan pada hasil 

penelitian bahwa predikat sekolah 

adiwiyata dan pembelajaran ekonomi 

berpengaruh secara serempak atau 

bersama terhadap perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan pada siswa 

jurusan IPS MAN 1 Jombang. 

Pengaruh predikat sekolah adiwiyata 

dan pembelajaran ekonomi terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa jurusan IPS 

MAN 1 Jombang. Pertama dapat 

dilihat pada predikat sekolah 

adiwiyata. Dengan predikat sekolah 

adiwiyata maka setiap siswa dan guru 

serta seluruh komponen sekolah akan 

didorong untuk mengembangkan diri 

pada perilaku yang dapat 

mencerminkan perhatian terhadap 

lingkungan. Dari pihak sekolah akan 

di tuntut untuk menciptakan 

kebijakan – kebijakan yang dapat 

mendukung terwujudnya sekolah 

yang berwawasan lingkungan. Serta 

dengan adanya program tersebut 

siswa akan terdorong untuk lebih 

memanfaatkan limbah yang ada di 

lingkungan sekolah untuk memiliki 

nilai ekonomis. 

Kedua adalah Pembelajaran 

Ekonomi merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan dalam proses belajar 

mengajar dengan tujuan memberikan 
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informasi kepada siswa terkait 

perilaku manusia yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi diantaranya 

kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi. Pembelajaran ekonomi 

ditujukan untuk membekali siswa 

untuk dapat berperilaku ekonomi 

secara rasional dan berwawasan 

lingkungan. Pembelajaran ekonomi 

akan membantu siswa memahami 

bahwa segala sesuatu memiliki nilai 

ekonomis apabila dikelola dengan 

baik. pembelajaran ekonomi dapat 

memberikan pengetahuan bahwa 

setiap barang memiliki nilai guna 

tersendiri, dengan menambah nilai 

guna suatu barang maka nilai 

ekonomis akan terbentuk. Dengan 

ketertarikan terhadap nilai ekonomis 

tersebut maka siswa dapat lebih 

ramah terhadap lingkungan dengan 

cara berperilaku ekonomi sesuai 

dengan kondisi yang ramah 

lingkungan. 

 Jogiyanto (2007) 

menyebutkan bahwa “perilaku 

(behavior) adalah tindakan-tindakan 

(actions) atau reaksi-reaksi 

(reactions) dari suatu objek atau 

organism. Perilaku dapat berupa sadar 

(conscious) atau tidak sadar 

(unconscious), terus terang (overt) 

atau diam-diam (Covert), sukarela 

(voluntary) atau tidak sukarela 

(involuntary)”. Perilaku merupakan 

overt behavior yaitu tindakan nyata 

yang dilakukan seseorang sebagai 

manusia, yang dapat berupa perilaku 

umum atau perilaku tidak umum, 

dapat diterima atau tidak dapat 

diterima sesuai dengan norma-norma 

social yang terevaluasi. Terevaluasi 

bermakna bahwa perilaku dapat 

diterima atau tidak, akan berubah-

ubah, sejalan dengan control sosial 

yang berlaku dalam masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada hasil 

analisa dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. ada Pengaruh Predikat Sekolah 

Adiwiyata Dan Pembelajaran 

Ekonomi Terhadap Perilaku 

Ekonomi Berwawasan 

Lingkungan Pada Siswa Jurusan 

IPS MAN 1 Jombang, karena 

hasil uji F menunjukkan bahwa 

Fhitung sebesar 25,501> Ftabel = 

3,11 dan nilai sig 0,000 < 0.05, 

yang berarti signifikan.  
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2. Ada variabel yang berpengaruh 

dominan antara predikat sekolah 

adiwiyata dan pembelajaran 

ekonomi terhadap perilaku 

ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa jurusan 

IPS MAN 1 Jombang 

berdasarkan hasil analisis data 

pada uji partial atau uji t maka 

dapat diketahui variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan adalah pembelajaran 

ekonomi dengan nilai thit sebesar 

3,541. 
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PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI 

GURU DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP MOTIVASI SISWA 

PADA MAPEL IPS EKONOMI  

Danny Koerniawan Pamungkas1), Agung Haryono2), Sri Umi Mintarti3) 

Prodi Pendidikan Ekonomi-Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

SLTPN 2 Rogojampi Banyuwangi 

Email : dannypamungkas45@gmail.com 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, 

dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi siswa 

kelas VIII pada SLTP N 2 Rogojampi tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini dilakukan di SLTP 

Negeri 2 Rogojampi  dengan responden siswa kelas VIII sebagai populasinya. Penelitian ini 

merupakan penelitian non eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik Propotional Random Sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 69 responden. Metode Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, uji t dan uji F. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS for 

Windows versi 16 dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian yang menjelaskan secara nyata 

keadaan bagi siswa kelas VIII SLTP Negeri 2 Rogojampi tahun ajaran 2010/2011 adalah sebagai 

berikut : Kepemimpinan Guru ekonomi, kemampuan berkomunikasi Guru ekonomi, Lingkungan 

belajar dan motivasi belajar siswa berada pada klasifikasi baik. Selanjutnya terjadi pengaruh 

positif yang signifikan secara parsial maupun simultan antara Kepemimpinan, kemampuan 

berkomunikasi guru dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS ekonomi. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kemampuan Berkomunikasi, Lingkungan Belajar dan Motivasi 

Belajar. 

 

 
Proses belajar siswa akan 

berhasil jika dalam diri siswa ada 

keinginan untuk belajar dan kemauan 

untuk menjadi lebih baik lagi, 

keinginan atau dorongan inilah yang 

disebut motivasi. Motivasi adalah 

daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang di 

kehendaki  oleh subyek belajar itu 

tercapai(Sardiman,2001:73). 

Motivasi sangat penting untuk 

mendorong siswa dalam belajar baik 

itu motivasi intrinsik maupun 

ekstrinsik.  Bagi siswa yang 

mempunyai motivasi intrinsik 

kemauan belajarnya lebih kuat karena 

tidak tergantung pada faktor dari luar 

dirinya, sebaliknya siswa yang 

mempunyai motivasi ekstrinsik 

kemauan belajarnya tergantung pada 

faktor-faktor yang berasal dari luar 

dirinya. Ada banyak faktor yang dapat 
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membangkitkan motivasi belajar 

siswa salah satunya faktor guru 

sebagai seorang pemimpin.  

Kepemimpinan merupakan 

suatu kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk mempengaruhi, 

membimbing dan mengarahkan atau 

mengelola orang lain agar mereka 

mau berbuat sesuatu demi tercapainya 

tujuan bersama (Burhanuddin,1994 : 

2). Jadi disini keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar tidak luput 

dari peran seorang guru yang 

bertindak selayaknya seorang 

pemimpin. Keberhasilan seorang guru 

tergantung kemampuan untuk untuk 

bekerja sama dengan siswa-siswa 

yang dipimpinnya baik dalam hal 

mengarahkan, menuntun, atau pun 

menerima saran - saran.  

Hal berikutnya yang juga 

penting dalam keberhasilan suatu 

pembelajaran adalah Kemampuan 

berkomunikasi guru. Menurut 

Muhammad (2001:5) komunikasi 

adalah pertukaran pesan verbal 

maupun non verbal antara sipengirim 

dengan sipenerima pesan untuk 

mengubah tingkah laku. Proses 

komunikasi yang terjadi merupakan 

proses yang timbal balik karena 

sipengirim dan sipenerima saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

Kemampuan berkomuunikasi guru 

sangat penting karena dengan 

komunikasi yang baik dapat 

menciptakan iklim komunikatif antara 

guru dengan siswa, selain itu dengan 

komunikasi yang efektif guru dapat 

dengan mudah mempengaruhi alam 

bawah sadar siswa dengan gagasan 

ataupun ide dan pemikiran-pemikiran 

yang bersifat positif dan membangun 

terdahadap perkembangan belajar 

siswa. 

Di samping faktor 

kepemimpinan dan kemampuan 

berkomunikasi guru, lingkungan 

belajar juga sangat penting, karena 

Lingkungan belajar sangat berperan 

dalam menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. Lingkungan 

tersebut dapat meningkatkan motivasi 

dan keefektifan belajar. Kondisi 

lingkungan belajar yang kondusif 

baik lingkungan rumah maupun 

lingkungan sekolah akan menciptakan 

ketenangan dan kenyamanan siswa 

dalam belajar, sehingga siswa akan 

lebih mudah untuk menguasai materi 

belajar secara maksimal. Slameto, 

(2003: 72) menyatakan lingkungan 
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yang baik perlu diusahakan agar dapat 

memberi pengaruh yang positif 

terhadap anak atau siswa sehingga 

dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 

 Lingkungan pendidikan 

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat 

(Ahmadi dan Uhbiyanti, 1992: 66). Di 

lingkungan keluarga yaitu (ayah dan 

ibu) lah yang sebenarnya memiliki 

tanggung jawab dan berperan sebagai 

pendidik paling utama. Lingkungan 

keluarga bisa memberikan pengaruh 

positif terhadap aktivitas belajar anak 

apabila keadaan keluarga cukup 

harmonis, kondisi ekonomi 

berkecukupan. Perhatian dari orang 

tua juga penting peranannya terhadap 

motivasi belajar anak, misalnya 

dengan cara memperhatikan 

kedisiplinan belajarnya atau 

menanyakan adakah kesulitan yang 

tidak bisa dipecahkan dan apakah 

orang tua bisa membantu dalam 

memecahkan suatu permasalah dalam 

pembelajaran. Orang tua juga 

seringkali memberikan motivasi atau 

dorongan agar anak menjadi optimis 

dan merasa ada perlindungan dan 

perhatian dari orang tua, sehingga 

anak mendapat kemudahan dalam 

belajar dan termotivasi untuk meraih 

prestasi.  

Lingkungan sekolah, apabila 

lingkungan sekolahnya berkualitas 

dimana siswanya banyak yang 

berprestasi, tentu akan memberikan 

pengaruh tersendiri kepada seluruh 

siswa untuk belajar dengan baik dan 

memotivasi mereka untuk bersaing 

meraih prestasi. Sementara itu faktor 

lingkungan masyarakat pun tidak 

kecil pengaruhnya terhadap motivasi 

belajar anak. Memang ada pengaruh 

yang justru menyebabkan timbulnya 

masalah bagi sebagian pelajar, tetapi 

ada pula yang memberikan pengaruh 

yang positif. Dalam hal ini, sangat 

tergantung dari bagaimana cara si 

pelajar menghadapinya. Terutama 

mampukah siswa memilah-milah 

mana yang baik dan mana yang buruk.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian non eksperimen yang 

menggambarkan pengaruh 

kepemimpinan, kemampuan 

berkomunikasi guru, dan lingkungan 

belajar terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ips. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas 2 SMP Negeri 2 

Rogojampi sebanyak 224. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik Propotional Random 

Sampling, yaitu teknik pengambilan  

anggota sampel untuk masing-masing 

kelas  yang dilakukan secara acak 

sederhana/undian. Pengambilan 

sampel ditentukan dengan rumus 

Slovin yang diperoleh sampel 

sebanyak 69,13 yang kemudian 

dibulatkan ke puluhan menjadi 69 

siswa kemudian disebarkan ke tujuh 

kelas yang ada dengan proporsi yang 

sama untuk tiap kelas. Pengambilan 

sampel siswa dari tiap kelas dilakukan 

dengan teknik undian yaitu dengan 

memberikan kesempatan yang sama 

kepada seluruh anggota populasi 

untuk menjadi sampel penelitian. 

Jenis data  dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif  berupa jawaban 

responden pada pengisin kuesioner 

dan data  yang didapat dari studi 

pustaka dan data kuantitatif  berupa 

skor kuesioner yang dinyatakan 

dalam skala Likert. Instrumen dalam 

penelitian ini berupa kuesioner yang 

menggambarkan  Kepemimpinan, 

Kemampuan berkomunikasi Guru, 

Lingkungan Belajar dan Motivasi 

Belajar siswa. Uji coba instrumen 

dilakukan dengan uji validitas dan 

reliabilitas. Selanjutnya analisis data 

dilakukan dengan analisis regresi 

berganda. Uji Hipotesis secara parsial 

dilihat dengan uji t dan uji hipotesis 

secara simultan dilihat dengan uji F. 

Pada penelitian ini dilakukan uji 

asumsi klasik berupa uji normalitas, 

uji multikolinearitas dan uji 

heterokedastisitas sebagai syarat 

sebelum melakukan analisis dengan 

model regresi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil deskripsi data penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan 

guru mata pelajaran Ekonomi kelas 

VIII IPS SLTP N 2 Rogojampi tahun 

ajaran 2010/2011 di dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas telah baik. Hal 

ini ditunjukkan dari kemampuan guru 

dalam menggunakan metode dan 

teknik pembelajaran yang menurut 

pendapat sebagian besar siswa telah 

baik. Dalam pembelajaran guru telah 

menggunakannya metode 

pembelajaran yang bervariasi baik 

ceramah maupun tanya jawab. Selain 
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itu saat mengajar guru juga sering 

menggunakan alat peraga sehingga 

materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat dengan mudah 

dipahami oleh siswa.  

Baiknya kepemimpinan dari 

guru mata pelajaran Ekonomi kelas 

VIII IPS SLTP N 2 Rogojampi 

tersebut juga ditunjukkan dari 

kemampuan mereka yang baik dalam 

bekerja maupun bekerjasama dengan 

siswa maupun dalam menganalisa 

maupu memecahkan masalah. 

Baiknya kemampuan guru dalam 

bekerja dan bekerjasama dengan 

siswa tersebut ditunjukkan dari telah 

dimanfaatkannya jam pelajaran yang 

tersedia secara efektif guna 

penyampaian materi pembelajaran 

serta keterlibatan guru dalam 

membantu mengarahkan dan 

membimbing siswa saat diskusi kelas. 

Sedangkan kemampuan guru yang 

baik dalam menganalisa dan 

memecahkan masalah siswa 

ditunjukkan dari seringnya guru 

membantu siswa-siswa yang kesulitan 

dalam mempelajari maupun 

mengerjakan tugas dengan 

memberikan contoh-contoh yang 

sifatnya nyata untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi.  

Berdasarkan hasil deskripsi 

data penelitian, menunjukkan bahwa 

kemampuan berkomunikasi guru 

mata pelajaran Ekonomi kelas VIII 

IPS SLTP N 2 Rogojampi tahun 

ajaran 2010/2011 di dalam kegiatan 

pembelajaran masuk dalam kategori 

baik. Hal ini ditunjukkan dari 

kemampuan guru dalam 

mengembangkan sikap positif dalam 

kegiatan pembelajaran yang baik 

yaitu sering memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpendapat hal 

ini dapat diartikan siswa diberi 

kebebasan untuk mengeluarkan idea 

tau jawaban setiap kasus atau materi 

yang sedang dibahas sedangkan guru 

hanya bertugas untuk membimbing 

dan mengarahkan saja, sering 

mengulang kembali bagian-bagian 

yang penting dari pendapat yang 

disampaikan siswa dan juga sering 

memberikan pujian kepada siswa 

yang mampu berpendapat secara baik.  

Kemampuan berkomunikasi 

guru yang telah baik tersebut juga 

ditunjukkan dari keluwesan sikap dan 

keterbukaannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru mau terbuka 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 

 

 309   

 

dalam menerima pendapat maupun 

saran siswa, guru juga mau 

menghargai setiap perbedaan 

pendapat antar siswa maupun antar 

guru dengan siswa. Saat mengajar 

guru terlihat bergairah dan 

bersungguh-sungguh. Hal ini terlihat 

dari seringnya guru menunjukkan 

bagian-bagian penting dari materi 

yang disampaikannya dan seringnya 

guru melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran untuk membangitkan 

suasana kelas yang terlihat lesu, hal 

ini ditunjukkan dengan adanya Tanya 

jawab sebagai bentuk evaluasi pada 

akhir pemberian suatu materi 

pelajaran. 

Baiknya kemampuan 

berkomunikasi guru juga ditunjukkan 

dari kemampuan guru dalam 

mengelola interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. Saat pembelajaran 

guru sering kali menemui suasana 

kelas yang ramai atau gaduh, tetapi 

mereka tidak semata-mata memarahi 

dan memberikan hukuman kepada 

siswa yang gaduh. Dengan penuh 

kearifan guru selalu mengarahklan 

tingkahlaku anak didiknya agar 

suasana pembelajar di dalam kelas 

dapat tetap terjaga, upaya lain yang 

dilakukan guru untuk menjaga agar 

kondisi kelas tetap kondusif adalah 

disaat kelas mulai lemas atau 

konsentrasi mulai menurun, guru 

seringkali memberikan gurauan-

gurauan kecil atau sering juga 

mengajak anak didiknya untuk 

mendengarkan cerita tentang 

pengalaman yang pernah dilalui oleh 

guru tersebut. 

Berdasarkan deskripsi data 

penelitian, menunjukkan bahwa 

lingkungan belajar siswa SLTP N 2 

Rogojampi tahun ajaran 2010/2011 

adalah baik. Hal itu ditunjukkan 

dengan dukungan orang tua yang 

sangat besar dalam pendidikan anak, 

selain itu sekolah juga memberikan 

pengaruh yang sangat besar karena 

sekolah selalu melakukan usaha-

usaha untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah SLTP N 2 

Rogojampi, dan rata-rata untuk 

lingkungan masyarakat disekitar 

siswa SLTP 2 rogojampi juga 

mempunyai pengaruh yang besar hal 

ini dapat dilihat dengan banyaknya 

kegiatan masyarakat yang dapat 

mendukung belajar siswa. 
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Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas dengan 

menggunakan metode uji sampel 

Kolmogorov-Smirnov dengan test 

distribution normal dimana kriteria 

yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf 

signifikansi (α= 0,05) maka data 

penelitian berasal dari populasi yang 

bersidistribusi normal. Hasil uji 

normalitas data dapat diperoleh nilai 

sig. sebesar 0,487, berdasarkan hasil 

tersebut maka data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 

hasil pengujian 

multikolinearitas dapat diketahui 

bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel bebas di sekitar angka satu 

dan nilai tolerance mendekati angka 

1. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan bebas 

multikolinearitas. Nilai VIF 

(Variance Inflating Factor) pada 

variabel Kepemimpinan Guru (X1) 

yaitu sebesar 1,370 hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai VIF 

disekitar angka 1 sedangkan nilai 

tolerance mendekati angka 1 yaitu 

sebesar 0,730. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada 

Kepemimpinan Guru (X1) tidak 

terjadi multikolinearitas. Pada 

variabel kemampuan berkomunikasi 

guru (X2) menunjukkan bahwa nilai 

VIF (Variance Inflating Factor) 

sebesar 1,349 yang berarti disekitar 

angka 1 dan nilai tolerance sebesar 

0,741 yang berarti mendekati 1, 

dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada Kemampuan 

Berkomunikasi tidak terjadi 

multikolinearitas. Variabel 

Lingkungan Belajar (X3) 

menunjukkan bahwa nilai VIF 

(Variance Inflating Factor) sebesar 

1,086 yang berarti disekitar angka 1 

dan nilai tolerance sebesar 0,921 yang 

berarti mendekati 1, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pada 

Lingkungan Belajar tidak terjadi 

multikolinearitas.  

Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam 

model regresi bisa dilihat dari pola 

yang terbentuk pada titik-titik yang 

terdapat pada grafik scaterplot. Dasar 

pengambilan keputusan pada uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut:Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur  maka telah 
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terjadi heteroskedastisitas, b) Jika ada 

pola yang jelas serta titik-titik yang 

mengembang si atas dan di bawah nol 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil 

pengujian heteroskedastisitas 

diketahui bahwa titik-titik yang 

terbentuk pada grafik scaterplot tidak 

membentuk pola yang jelas serta 

tersebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa model regresi 

yang digunakan bebas 

heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

(Uji t)  

Pengujian hipotesis secara 

parsial ini dimaksudkan untuk 

menguji keberartian pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas yaitu 

kepemimpinan dan (X
1
), kemampuan 

berkomunikasi (X
2
) dan lingkungan 

belajar (X3) terhadap motivasi belajar 

siswa (Y). (a). Pengaruh 

kepemimpinan terhadap motivasi 

belajar siswa Berdasarkan hasil 

perhitungan pada lampiran dan 

terangkum pada tabel 4.7 di atas 

menunjukkan bahwa untuk variabel 

kepemimpinan diperoleh t
hitung 

= 

3,764 dengan harga signifikansi 

0,000. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05, 

menunjukkan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan, hal ini 

berarti bahwa variabel kepemimpinan 

(X
1
) berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa (Y), 

(b) Pengaruh kemampuan 

berkomunikasi terhadap motivasi 

belajar Berdasarkan hasil perhitungan 

pada lampiran dan terangkum pada 

tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa 

untuk variabel kemampuan 

berkomunikasi guru diperoleh t
hitung 

= 

5,413 dengan signifikansi 0,000. 

Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05, 

menunjukkan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan, hal ini 

berarti bahwa variabel kemampuan 

berkomunikasi guru (X
2
) juga 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa (Y), 

dan (c). Pengaruh Lingkungan Belajar 

terhadap motivasi belajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

lampiran dan terangkum pada tabel 

4.7 di atas menunjukkan bahwa untuk 
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variabel Lingkungan Belajar 

diperoleh t
hitung 

= 2,333 dengan 

signifikansi 0,023. Karena harga 

signifikansi yang diperoleh kurang 

dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t 

yang diperoleh tersebut signifikan, hal 

ini berarti bahwa variabel Lingkungan 

Belajar (X
3
) juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap motivasi belajar 

siswa (Y).  

Pengujian Secara Simultan (Uji F)  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dengan perhitungan analisis 

regresi ganda menggunakan program 

komputasi SPSS for Windows release 

16 yang terangkum pada tabel 4.7 

diperoleh F 
hitung 

= 34,966 dengan 

harga signifikansi sebesar 0,000. 

Karena harga signifikansi kurang dari 

0,05, menunjukkan bahwa nilai F 
hitung 

yang diperoleh tersebut signifikan. 

Dengan demikian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif 

kepemimpinan, kemampuan 

berkomunikasi guru dan Lingkungan 

Belajar terhadap motivasi belajar 

mata pelajaran Ekonomi pada siswa 

kelas VIII IPS SLTP N 2 Rogojampi 

tahun ajaran 2010/2011. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa terjadi pengaruh positif yang 

signifikan secara parsial maupun 

simultan antara kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi guru dan 

Lingkungan Belajar terhadap 

motivasi belajar mata pelajaran 

Ekonomi pada siswa kelas VIII SLTP 

N 2 Rogojampi tahun ajaran 

2010/2011. 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini ada beberapa saran yang dapat 

diajukan. Saran yang diajukan 

tersebut adalah (1) hendaknya peneliti 

bisa mengaplikasikan hasil penelitian, 

karena banyak pengetahuan baru yang 

didapatkan selama penelitian 

berlangsung, (2) guru lebih 

meningkatkan lagi kepemimpinan 

dengan cara meningkatkan 

kemampuan menggunakan metode 

dan teknik dalam mengajar, selain itu 

juga harus dapat meningkatkan 

kemampuannya untuk dapat bekerja 

sama dengan orang lain dan 

meningkatkan kemampuan berfikir, 

menganalisa dan memecahakan 

permasalahan yang dihadapi, (3) guru 

dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi yang dimiliki dengan 
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cara selalu berusaha mengembangkan 

sikap positif dalam kegiatan 

pembelajaranan, selalu dapat bersikap 

luwes dan terbuka, selalu dapat tampil 

secara bergairah dan bersungguh 

sunggh dalam memberikan materi dan 

harus meningkatkan kemampuan 

untuk dapat mengelola interaksi 

dengan siswanya, dan (4) Hendaknya 

guru selalu mengamati lingkungan 

belajar siswa-siswinya, karena ketiga 

variabel tersebut sangat penting dan 

mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap motivasi belajar 

siswa. 
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ABSTRAK 

 
Pada tahun 2007 perusahaan PT. Santos diresmikan oleh Pemerintah Sumenep sebagai perusahaan 

yang memanfaatkan potensi gas di perairan Blok Maleo Pulau Giligenting. Sebagai wujud kepedulian 

terhadap masyarakat dikeluarkanlah program CSR. Keberadaan CSR yang tidak mampu menyatukan 

kepentingan perusahaan dan kearifan lokal, justru akan mengkikis kearifan lokal dan memposisikan 

masyarakat sebagai objek yang tertindas. 

Sepuluh tahun lamanya program CSR PT. Santos telah diimplementasikan, namun permasalahan terjadi 

ialah arah dan bentuk program CSR ditentukan oleh keputusan kepala desa yang menyesuaikan 

ketentuan tim CSR kabupaten. Sehingga bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat pulau kurang 

diperhatikan, yakni minimnya modal pelaku usaha kue bapel, gula jawa, dan lemahnya jaringan 

pemasaran ikan nelayan, serta tidak termenejemenya pengolahan sampah wilayah pesisir yang semakin 

memperburuk sosial ekosistem pulau Giligenting. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini berupaya 

merumuskan rancangan model CSR berbasis kearifan lokal Pulau Giligenting. Jenis penelitian kualitatif 

deskriptif melalui pendekatan studi evaluasi dengan tiga dimensi. Yakni pola komunikasi stakeholder, 

kearifan lokal, dan rancangan model CSR PT. Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbangunnya lebenswelt sejak tahun 1950 sampai 2016 berupa 

produk pengetahuan pemanfaatan potensi pertanian, pemanfaatan potensi laut, dan pengetahuan 

aktivitas merantau. Tiga pengetahuan tersebut diproduksi, direproduksi dan dipelihara sebagai wujud 

dinamika kearifan lokal masyarakat Pulau Giligenting. Pola komunikasi stakeholder selama 

pelaksanaan CSR PT. Santos bersifat monologal. Akhinya konsensus terbangun terdiri dari tiga bagian, 

yakni otoritas kepala desa dalam usulan program CD, intruksi Bupati Sumenep menentukan proporsi 

program CD, dan keputusan PT. Santos menentukan besarnya anggaran CD. Tiga hal tersebut 

membatasi pola komunikasi stakeholder untuk menyentuh kearifan lokal. Oleh karena itu rancangan 

model CSR (PERTIWI) Penguatan Ekonomi Rakyat Tetap Ingat Wilayah Induk merupakan solusi agar 

pelaksanaan CSR mampu menyentuh kearifan lokal masyarakat Pulau Giligenting. 

 
Kata Kunci: Lebenswelt, CSR, kearifan lokal, masyarakat pulau, dan CSR PERTIWI 

mailto:Danu_ub@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 

Terjalinya hubungan kerjasama 

antara Pemerintah Indonesia dan 

Perusahaa Asing semakin memberi 

peluang perusahaan Multi Nasional 

Corporate (MNC) mengusai Sumber 

Daya Alam (SDA). Terbukti lima 

kontraktor Asing terbesar adalah Exxon 

Mobil, Chevron, Shell, dan BP (Beyond 

Petroleum), mereka menguasai 

cadangan minyak bumi 70% dan 

cadangan gas alam 80% serta memiliki 

kapasitas produksi 68% minyak bumi 

dan 82% gas alam (Kumalasari, 

2013:33). Keberadaan ini menjadi salah 

satu faktor pendorong pemerintah 

mengeluarkan Undang Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 

juli tahun 2007 No 25 pasal 74.  Dalam 

UUPT dijelaskan bahwa perusahaan 

mengolah SDA diwajibkan melakukan 

kegiatan sosial CSR yang 

memperhatikan kebutuhan masyarakat, 

nilai-nilai, norma dan unsur-unsur 

budaya (Wahyudi, 2008:184). Kegiatan 

CSR perlu mendapat perhatian khusus, 

Arifin mengatakan bahwa berdasarkan 

Program Penilaian Peningkatan 

Perusahaan (PROPER) tahun 2004-

2005 dan menurut data Kementrian 

Lingkungan Hidup menunjukkan dari 

total perusahaan 466, perusahaan 

dipantau terdapat 72 perusahaan 

mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 

biru, 23 hijau dan tidak ada yang 

mendapat peringkat emas (Fajar, 

2013:187). Dengan banyaknya 

perusahaan mendapatkan rapor hitam 

dan merah, menunjukkan masih banyak 

perusahaan tidak melakukan CSR. 

Lalu bagaimanakah kegiatan 

CSR di kepulauan? Dikeluarkannya 

UU WP-PPK No 27 tahun 2004 dan 

UUPT No 25 tahun 2007 sebenarnya 

memberikan peluang perusahaan 

melakukan aktifitas dan menjalin 

hubungan harmonis melalui sentuhan 

nilai-nilai kearifan lokal. Hasil 

penelitian Satria (2012) di Pulau 

Panjang Kalimantan Selatan 

menyatakan bahwa akibat dari 

pengolahan sumberdaya alam 

mangrove, terumbu karang, batubara, 

dan pendirian pelabuhan. Berdampak 

pada rusaknya ekosistem laut dan 

peralihan tempat penangkapan ikan. 

Akhirnya masyarakat lokal melakukan 

beberapa strategi, yaitu adanya 
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pembagian kerja istri untuk mencari 

sumber pendapatan lain, nelayan lokal 

ikut kapal tongkang di daerah lain, dan 

adanya peraturan desa untuk 

melindungi ekosistem karang.  

Kemudian, hasil peneltian Stevany 

(2012) menyatakan bahwa CSR PT. 

Telkom di Pulau Pramuka dengan 

bentuk program Broadband Learning 

Center (BLC) menghasilkan pelatihan 

internet dan berdampak pada 

pertambahan mata pencaharian, 

mulanya menjadi nelayan hingga saat 

ini masyarakat juga menekuni sektor 

witasa bahari.  Bentuk program BLC 

tersebut juga dikembangkan oleh PT. 

Telkom di Pulau Seribu, Pulau Sebatik, 

dan Pulau Nunukan.  

Dari hasil penelitian di atas dapt 

ditarik benang sarinya bahwa kehadiran 

perusahaan dan pelaksanaan CSR 

berdampak positif dan negatif, 

tergantung dari strategi perusahaan 

menyisipkan kepentingan melalui CSR 

yang mampu menyatu dengan kearifan 

lokal dan meningkatkan kapasitas 

masyarakat pulau. Sedangkan 

pemerintah melalui kekuatan hukum 

akan memperpanjang kontrak dengan 

perusahaan, agar pajak ataupun dana 

bagi hasil tetap masuk pada sumber 

pendapatan daerah. Masyarakat 

kepulauan akan kehilangan potensi gas, 

mineral, minyak, dan kesempatan 

memperoleh haknya. Keberadaan 

masyarakat pulau akan semakin 

memprihatinkan, perubahan iklim 

global, dan keterbatasan fasilitas publik 

membuat mereka akan semakin 

tersudut pada ruang eksploitasi antara 

pemerintah dan perusahaan. 

Lokasi penelitian ini di Pulau 

Giligenting, karena pulau tersebut 

terdapat PT. Santos sebagai perusahaan 

mengola potensi gas dan mengeluarkan 

CSR selama sembilan tahun. Menurut 

hasil observasi, pada tahun 2018 PT. 

Santos akan menambah titik lokasi 

pengeboran gas diselatan Blok Maleo 

yaitu Sumur Merrem dan Willis. Hal ini 

akan menjadi ekploitasi SDA dan 

bantuan CSR berkepanjangan. 

Pulau Giligenting disahkan 

sebagai kecamatan pada tanggal 7 April 

1982 oleh Presiden Soeharto di Jakarta. 

Kecamatan Giligenting mempunyai 

jumlah penduduk 23.974 jiwa. Secara 

geografis letak pulau ini berada 
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disebelah Tenggara Kabupaten 

Sumenep Madura. Pulau Giligenting 

mempunyai luas wilayah sekitar 

30.031,887 hektar terdiri dari 1.892,72 

hektar di Giligenting dan 1.139,17 

hektar di Giliraja. Dilihat dari 

ketinggian permukaan air laut 

kecamatan Giligenting berada pada 

ketinggian kurang dari 500 meter dari 

permukaan air laut termasuk dataran 

rendah (Data Monografi, 2011). 

Menurut hasil observasi bahwa 

selama Sembilan tahun lamanya 

bantuan CSR diimplementasikan 

kurang menyentuh nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat. Yakni pulau 

giligenting yang dikenal makanan khas 

kue bapel dan gula cobu’ (gula jawa) 

ternyata tidak diberikan bantuan CSR 

berupa modal ekonomi, Warga yang 

menekuni usaha tersebut mengeluh, 

mereka menganggap bahwa bantuan 

CSR hanya dikerjakan elit desa. 

Padahal mereka membutuhkan bantuan 

untuk mengembangkan usahanya. 

Kemudian para nelayan juga demikian, 

mereka kesusahan mencari jaringan 

penjual ikan ke luar pulau, banyak hasil 

penangkapan yang disia-siakan dan 

terjual dengan harga murah. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya TPI di Pulau 

Giligenting. Selain itu, tidak 

tersedianya tempat pembelian minyak 

solar ataupun POM menjadi kendala, 

nelayan harus membeli bahan bakar 

minyak ke luar pulau dengan biaya 

yang tinggi. Kebiasaan nelayan yang 

menggunakan alat tangkap tradisional 

menjadi terganggu karena adanya 

nelayan luar yang menggunakan jaring 

katrol berakibat pada rusaknya 

ekosistem karang dan menurunnya nilai 

tangkap ikan bagi nelayan yang 

memancing disekitar pulau. 

Permasalahan kebersihan 

pesisir juga menjadi hal utama, rata-

rata warga setempat banyak yang 

membuang sampah di wilayah pesisir. 

Akibatnya banyak sampah 

bertumpukan dan tidak termenejemen 

dengan baik. Keberadaan wilayah 

pesisir menjadi tercemar oleh sampah. 

Program CSR yang selama ini 

menjadi harapan masyarakat pulau 

mampu memberikan terobosan, justru 

dikendalikan oleh elit pemerintah. 

Akibatnya program CSR lebih 

cenderung mengrah pada infrastruktur 
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dan intruksi kepala desa yang 

menyesuaikan dengan tupoksi tim CSR 

kabupaten sumenep. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kearifan lokal masyarakat 

pulau Giligenting dan pola komunikasi 

stakeholder PT. Santos di Pulau 

Giligenting. Kemudian peneliti akan 

melakukan penilaian sejauh mana 

program CSR menyentuh kearifan 

lokal masyarakat. Sehingga peneliti 

dapat merumuskan rancangan model 

implementasi CSR PT. Santos (Madura 

Offshore) Pty. Ltd berbasis Kearifan 

Lokal Masyarakat Kepulauan 

memperhatikan kapasitas ruang 

partisipasi antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat pulau. 

 

I.2 TINJAUAN KONSEPTUAL 

Menyatuhkan Lebenswelt Sebagai 

Bagian Kearifan Lokal  

Pemikiran Habermas tentang 

rasio prosedural lebih mengarah pada 

proses pencapaian intersubjektivitas 

atau konsensus. Melalui prosedur yang 

dianggap benar, lewat itulah 

pencapaian konsensus diperoleh 

kesahihannya (Hardiman, 2009:33). 

Artinya rasio prosedural mengantarkan 

seseorang mencapai konsensus tidak 

berujung pada satu aktor, melainkan 

melalui proses komunikasi di dalamnya 

terkandung lebenswelt “dunia 

kehidupan”. 

Lalau apakah lebenswelt? 

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita 

sadari ketika melakukan dialog dengan 

orang lain. Misalkan membahas tentang 

pariwisata, konflik, agama dan 

persolanan sosial lainnya. Dalam 

proses dialog tersebut tentu bisa terjadi 

perbedaan pendapat ataupun 

kesepahaman. Hal ini dikarenakan 

produksi pengetahuan atau klaim-klaim 

kebenaran yang mereka miliki sebagai 

produksi kultural tanpa disadari. 

Habermas mengatakan bahwa 

lebenswelt berfungsi sebagai basis 

kognitif komunikasi (Hardiman, 

2009:38). Artinya dalam tindakan 

rasional komunikasi terdapat 

pengetahuan aktor yang membantu 

terjadinya dialog melalui komunikasi 

verbal. Pengetahuan latar belakang 

yang membentuk konteks komunikasi 

dan beroperasi dibelakang proses 
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komunikasi verbal maka inilah yang 

disebut sebagai lebenswelt. 

Habermas menganggap bahwa 

lebenswelt merupakan “tempat 

trasendental” antara pembicara dan 

pendengar, seolah-olah konsensus 

sudah terkandung di dalamnya. 

Lebenswelt dapat membantu 

pencapaian konsensus karena sebagai 

basis bersama perilaku tindakan 

komunikatif (Hardiman, 2009:39). 

Artinya lebenswelt secara tidak 

langsung telah terkandung dalam 

sistem yang menjadi acuan 

berkomunikasi dan bertindak. 

Habermas mengkategorikan lebenswelt 

sebagai sebuah gudang “vorrat” 

(Hadiman, 2009:39). Yaitu dengan 

adanya lebenswelt keberadaan rasio 

komunikan diintepretasikan dan selama 

proses menuju kesepakatan tidak 

terlepas dari ruang lingkupnya. 

Kehadiran lebenswelt dalam 

masyarakat tidak hanya sekedar ada 

pada organisasi, melainkan pada 

tradisi, kepercayaan, ideologi, dan 

bahkan terletak dalam komunikasi 

sehari-hari. Habermas (dalam 

Hardiman, 2009:40) mengatakan 

bahwa lebenswelt dapat dipelihara, 

diteruskan dan direproduksi melalui 

tindakan komunikasi. 

“Orang-orang dapat 

membayangkan komponen 

lebenswelt yaitu berupa 

komponen budaya, tatanan 

legitim dan struktur-struktur 

kepribadian sebagai endapan 

dari hasil proses pemahaman, 

koordinasi tindakan dan 

sosialisasi yang berlangsung 

melalui tindakan komunikatif” 

(Hardiman, 2009:40) 

Dari pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa lebenswelt 

merupakan pengetahuan utuh dan 

dinamis yang dibangun melalui proses 

pemahaman dan sosialisasi. Artinya 

keberadaan lebenswelt menentukan 

struktur kepribadian seseorang yang 

telah diendapkan. Dalam tindakan 

komunikasi antara pembicara dan 

pendengar tidak akan pernah terlepas 

dari lebenswelt ataupun produksi 

kulutral yang mereka pakai sekaligus 

mereka perbaharui. Habermas (dalam 

Hardiman, 2009:42) mengatakan 

bahwa lebenswelt merupakan bagian 
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dari sistem. Namun yang membedakan 

ialah lebenswelt berkembang 

tergantung dari tindakan komunikasi 

masyarakat, sedangkan sistem 

berkembang dalam bentuk 

kompleksitas fungsional. Artinya 

lebenswelt tidak bisa dipisahkan 

dengan sistem, karena pada porosnya 

tindakan komunikasi tetap 

mengintepretasikan klaim-klaim 

kesahian berkaitan dengan sistem 

masyarakat.  

Dengan demikian lebenswelt 

tidak bisa dianggap sebagai 

pengetahuan berdiri begitu saja, 

malainkan dipandang sebagai hasil 

proses masyarakat melakukan 

pemeliharaan, meneruskan dan 

mereproduksi suatu dunia 

kehidupannya sebagai basis 

komunikasi. Sesuai dengan metode 

evaluasi dan upaya peneliti 

menemukan gagasan rancangan model 

CSR berbasis kearifan lokal 

kepualauan. Cara kerja teori ini ialah 

terletak pada cara peneliti menganalisa 

proses terbangunnya lebenswelt 

sebagai wujud dinamika kearifan lokal 

masyarakat Pulau Giligenting. Untuk 

itu analisa lebenswelt pada kearifan 

lokal masyarakat pulau dapat dilihat 

pada tabel berikut:   

Tabel 1. Analisa lebenswelt pada 

kearifan lokal masyarakat pulau 

Pada tabel 1, merupakan cara peneliti 

melakukan analisa proses 

terbangunnya lebenswelt masyarakat 

pulau sebagai wujud dinamika kearifan 

lokal mulai tahun 1950 sampai dengan 

2016. Titik tekan analisa tertuju pada 

produksi pengetahuan pemanfaatan 

potensi pertanian, nelayan dan 

pengetahuan aktivitas merantau oleh 

masyarakat Pulau Giligenting. 

Kemudian, analisa pola komunikasi 

stakeholder akan ditekankan selama 

proses pelaksanaan CSR PT. Santos. 

Sebagai berikut tabel dibawah ini: 

 

Tahun Produksi 

Kultural 

Produksi 

Pengetahuan 

Klaim 

Kesahian 

1950-

1960 

Pertanian Sistem 

bertani  

Foto atau 

dokumen 

1970-

1980 

Nelayan Sistem 

melaut 

Foto atau 

dokumen 

1990-

2016 

Perantau Sistem 

merantau 

Foto atau 

dokumen 
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Tabel 2. Analisa lebenswelt pada 

pelaksanaan CSR PT. Santos 

Stakeholder Rasio 

komunikasi 

Orientasi 

komunikasi 

Pokmas 

Kades 

Tim CD 

Kec 

Tim CD 

Santos 

LSM 

Warga 

- Alasan 

usulan 

program 

CD 

- Proses 

penentuan 

keputusan 

- Aturan 

pelaksanaan 

program 

CD 

- 

Kepentingan 

komunikasi 

menentukan 

bentuk 

program CD 

- Pemetaan 

peran dan 

status 

stakeholder 

sebagai 

dasar 

komunikasi 

Pada tabel 2, merupakan cara 

peneliti melakukan analisa pola 

komunikasi stakeholder sebagai wujud 

komunikasi bersifat praktis. Kemudian 

menghubungkan rasio stakeholder 

dalam menentukan keputusan program 

CD yang ada hubungannya dengan 

lebenswelt masyarakat lokal (pulau). 

Selanjutnya peneliti akan menganalisa 

sejauh mana program CD menyentuh 

kearifan lokal Pulau Giligenting. 

Sehingga dapat menemukan dampak 

CSR dan keberlanjutan CSR di Pulau 

Giligenting. Dalam tulisan ini, kearifan 

lokal dimaksud ialah kearifan lokal 

yang dipertahankan dan berkembang. 

Kearifan lokal bersifat berkembang, 

yakni dipandang sebagai tingkat 

kemampuan masyarakat lokal 

menyerap budaya luar. Sedangkan 

kearifan lokal dipertahankan, yaitu 

suatu masyarakat yang memegang nilai 

leluhurnya. Naritoom (dalam Wagiran, 

2012:330) mengatakan bahwa terdapat 

tiga karakteristik kearifan lokal yaitu; 

1). Kearifan lokal merupakan sebuah 

pengalaman panjang, diendapkan 

sebagai petunjuk seseorang sebagai 

pedoman berperilaku. 2). Kearifan 

lokal tidak terlepas dari lingkungan 

pemiliknya. 3). Kearifan lokal bersifat 

dinamis, lentur, terbukan dan 

senantiasa menyesuaikan dengan 

zamannya. Tiga karakteristik kearifan 

lokal merupakan cerminan upaya 

masyarakat menghasilkan produk-

produk lokalitas, melembaga dan 

menyesuaikan perubahan lingkungan.  

Keterhubungan dari konsep 

lebenswelt dan kearifan lokal ialah 

terletak pada posisi pengetahuan 

masyarakat sebagai produksi budaya. 
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Habermas mengatakan bahwa 

lebenswelt merupakan endapan 

pengetahuan melalui sosialisasi yang 

cukup lama, menjadi kepribadian, 

legitim dan diungkapkan melalui 

komunikasi. Sedangkan Wagiran 

menganggap bahwa kearifan lokal 

cerminan masyarakat menghasilkan 

produk lokalitas berupa artefak, nilai 

dan perilaku. Kearifan lokal tidak 

selalu monoton, melainkan dinamis 

tergantung masyarakat melakukan 

penyesuaian terhadap perubahan 

lingkungan dan interaksi antar sesama. 

Artinya lebenswelt dan kearifan lokal 

merujuk pada produksi budaya 

masyarakat berupa pengetahuan dan 

perilaku masyarakat berhubungan 

dengan nilai, norma, artefak, dan alam. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, 

fokus kajian penelitian yaitu 

menganalisis kearifan kearifan lokal 

masyarakat Pulau Giligenting sebagai 

wujud lebenswelt 

 

 

 

. 

Tabel 3. Pemetaan Kearifan Lokal 

Masyarakat Pulau Giligenting 

Potensi 

Fisik 

Potensi Non fisik 

(Lebenswelt) 

1. Nelayan 

2. Pariwisata 

3. Kuliner 

4. Pertanian 

1. Produksi kultural jenis 

mata pencaharian 

nelayan, bertani dan 

merantau. 

2. Produksi pengetahuan 

berupa sistem melaut, 

sistem bertani dan 

merantau. 

Pada tabel 1 dan tabel 3 

merupakan desain peneliti menganalisa 

lebenswelt dan kearifan lokal 

masyarakat Pulau Giligenting. Analisa 

lebenswelt sebagai dinamika kearifan 

lokal akan dijelaskan mulai tahun 1950 

sampai pada 2016. Yakni terdapat tiga 

produksi pengetahuan, berupa 

pengetahuan pertanian, nelayan dan 

merantau. Tiga produksi pengetahuan 

tersebut merupakan bentuk kearifan 

lokal bersifat non fisik. Sedangkan 

kearifan lokal bersifat fisik akan 

dijelaskan melalui alat-alat pertania, 

alat-alat nelayan, dan fasilitas yang 

digunakan oleh masyarakat giligenting. 

Bagaimana sifat fisik dan non fisik 

tersebut melibatkan banyak orang dan 
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mengatur perilaku masyarakat pulau, 

serta hasil interaksi masyarakat pulau 

dengan masyarakat luar yang 

memproduksi pengetahuan. Maka 

disitulah terdapak dinamika kearifan 

lokal masyarakat Pulau Giligenting. 

 

1.3 METODE PENELITIAN 

Desain penelitian menggunakan 

kualitatif melalui pendekatan studi 

evaluasi. Menurut Rossi dan Freedman 

(dalam Suharsimi, 2013:37) penelitian 

evaluatif adalah penerapan prosedur 

penelitian sosial yang sistematis dalam 

rangka menilai konseptualisasi, desain, 

implementasi dan kegunaan sebuah 

program intervensi sosial. Artinya 

penelitian evaluasi merupakan sebuah 

penelitian berupaya menganalisis dan 

melakukan penilaian terhadap kegiatan 

sosial dengan konsep digunakan untuk 

mencapai devinisi-devinisi sosial 

dalam sebuah program. 

Cara kerja penelitian terdiri dari 

tiga dimensi. Pertama, dimensi kearifan 

lokal masyarakat Pulau Giligenting 

yaitu upaya peneliti melakukan 

pemetaan terbangunnya lebenswelt 

“dunia hidup” sebagai wujud dinamika 

kearifan lokal masyarakat pulau. 

Dimensi kedua pola komunikasi yaitu 

menganalisis pola komunikasi 

stakeholder sebagai pengetahuan 

prakstis atas sistem pelaksanaan 

kegiatan CSR (Pra implementasi, 

implementasi dan pasca implementasi). 

Stakeholder dimaksud ialah tim CD 

kabupaten, tim CD kecamatan, tim CD 

desa, pokmas, LSM Bisma dan 

masyarakat lokal. Stakeholder tersebut 

merupakan informan peneliti untuk 

diwawancarai secara mendalam. 

Dimensi ketiga ialah menganalis 

dampak program CD, kesesuaian 

program CD dan keberlanjutan 

program CD. Kemudian berdasarkan 

pada pemetaan kearifan lokal 

masyarakat kepulauan dan pola 

komunikasi stakehoider selama 

implementasi progam CD, peneliti akan 

merumuskan rancangan model 

implementasi CSR PT. Santos (Madura 

Offshore) Pty. Ltd berbasis Kearifan 

Lokal Masyarakat Pulau Giligenting. 

Proses pengambilan data melalui 

wawancara, FGD, dokumentasi dan 

partisipasi langsung dalam kegiatan 

CSR dan aktivitas masyarakat Pulau 
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Giligenting. Kemudian akan diproses 

melalui tahap analisa data dan diuji 

keabsahanya dengan tahap triangulasi 

sumber.

2.1 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengungkap Lebenswelt Sebagai 

Wujud Dinamika Kearifan Lokal 

Masyarakat Pulau Giligenting 

Habermas (2009) mengatakan 

bahwa lebenswelt merupakan produksi 

budaya tanpa disadari, melalui proses 

panjang yang diendapkan oleh 

masyarakat sebagai basis pengetahuan 

ataupun perilaku masyarakat. 

Sedangkan Wagiran (2012) 

mengatakan bahwa kearifan lokal 

sangat erat kaitannya dengan nilai 

leluhur yang dipakai bersama, dan h 

asil interaksi masyarakat luar yang 

mampu memproduksi kebudayaan. 

Berkaitan dengan tulisan ini, 

keberadaan lebenswelt masyarakat 

terletak pada tiga pruduksi pengetahuan 

masyarakat pulau, yakni pengetahuan 

pemanfaatan potensi pertanian, 

pengetahuan pemanfaatan potensi laut, 

dan aktivitas merantau. 

Pada tahun 1950-1960 

masyarakat pulau giligenting sebagian 

besar memanfaatkan potensi pertanian 

berupa sari air pohon siwalan 

digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan gula jawa (gula cobhu’) dan 

kue bapel. Bagaimana potensi tersebut 

melibatkan banyak warga yakni terlihat 

pada pembagian kerja, kepercayaan, 

legitimasi, tatacara pembuatan dan 

sistem barter. Pada tahun itu, 

masyarakat masih menerapkan sistem 

barter dengan warga luar pulau yakni 

Kecamatan Saronggi, Kecamatan 

Garbatu, Sumenep, dan Situbondo. 

Cara dilakukan untuk menukar ialah 

melalui perahu, terdapat pihak 

koordinator berperan mencatatat 

barang bawaan berupa gula cobhu’, kue 

bapel, dan jagung. Barang bawaannya 

ditukar dengan bahan logistik, seperti 

beras, kangkung, singkong, dan 

kebutuhan pokok lainnya. Setelah 

kembali ke pulau, barang bawaan 

tersebut langsung diangkut dengan 

kuda dibelakangnya terdapat grobak. 

Pemilik kuda langsung membagikan 

kepada warga yang bersangkutan, 
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dibagikan sesuai jenis barang dan 

banyakknya jumlah barang tukaran. 

Kepercayaan dan kerjasama antara 

warga, pemilik kuda, dan pemilik 

perahu mejadi landasan diterapkannya 

sistem barter. 

Pemanfaatan potensi pohon 

siwalan membentuk pembagian kerja, 

bagi pihak perempuan atau ibu-ibu 

berperan sebagai pihak mengolah 

sampai menjadi gula jawa siap 

dikonsumsi atau ditukar dengan barang 

lain. Sedangkan bagi pihak laki-laki 

berperan sebagai pemanjat pohon 

siwalan untuk mengambil sari airnya. 

Waktu memanjat pohon siwalan 

biasanya dilakukan pada waktu pagi 

dan sore. Agar gula dihasilkan tampak 

wangi warga mempunyai tradisi pada 

pembuatan gula cobhu tersebut. Yaitu 

pada malam hari warga membakar 

minyan di bawah wadah yang dipakai 

untuk membuat gula cobhu’. 

Masyarakat percaya bahwa dengan 

dilakukannya tradisi ini bisa 

menghasilkan gula cobhu’ beraroma 

wangi. 

Habermas mengatakan bahwa 

lebenswelt merupakan bagian dari 

sistem yang membangun pengetahuan 

dan menjadi dasar komunikasi 

(Hardiman, 2009:42). Dalam kontek 

ini, pemanfaatan pertanian berupa 

pohon siwalan mereduksi sebuah 

sistem ekonomi lokal yakni sistem 

penukaran barang melibatkan banyak 

orang. Misalkan tata cara pembuatan 

gula cobhu’ agar wangi terkandung 

tradisi minyan dan kepercayaan, 

adanya pembagian kerja dalam proses 

pembuatan gula cobhu’ antara istri dan 

suaminya, serta melibatkan masyarakat 

dalam proses transaksi penukaran 

barang merupakan bentuk 

keberfungsian sebuah sistem. Artinya 

lebenswelt tidak hanya didorong oleh 

pengetahuan lokal, namun diperoleh 

melalui proses interaksi yang 

melibatkan komunikasi antar 

masyarakat. 

Pada tahun 1970-1980 sistem 

barter sudah mulai menghilang, 

masyarakat lokal melakukan transisi 

jenis mata pencaharian. Masyarakat 

banyak menekuni sumber potensi laut 
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melalui aktivitas nelayan dan berlayar.1 

Pada tahun itu, masyarakat nelayan 

menggunakan perahu sejenis 

talajengan, yaitu perahu disampingnya 

terdapat penyangga bambu untuk 

menjaga keseimbangan perahu dan 

menggunakan jenis perahu bonthek. 

Aktivitas masyarakat yang memancing 

relatif lebih sedikit, daripada 

masyarakat berkerja berlayar 

menggunakan sejenis kapal tongkang. 

Aktivitas mancing hanya bisa 

menghasilkan ikan, cumi-cumi, dan 

kepiting. Kebiasaan nelayan 

menggunakan perahu bunthek terlihat 

ketika mereka memancing cumi-cumi 

pada tanggal 10-17 setiap bulannya, 

para nelayan percaya bahwa diantara 

tanggal tersebut dapat menghasilkan 

hasil tangkap dengan jumlah cumi-

cumi cukup banyak. Ketika ada cahaya 

di malam hari, disitulah terdapat 

                                                           
1 Nelayan adalah aktivitas masyarakat yang 
menekuni usaha ikan, mereka menggunakan 
alat pancing dan jaring darat. Hasil tangkapan 
ikannya dijual di desanya, sedangkan mata 
pencaharian berlayar merupakan 
matapencaharian masyarakat yang menekuni 
pelayaran kayu. Pada tahun 1970-1980 
masyarakat giligenting menggunakan kapal 
berkuran tongkang, digunakan untuk 
mengangkut kayu balok dengan rute perjalanan 

banyak cumi-cumi. Cara dilakukan 

oleh para nelayan yang memancing 

cumi-cumi hanya berputar di sekitar 

pesisir pantai, mereka berangkat jam 

17.00 sampai jam 22.00 malam dengan 

sebutan istilah lokalnya ialah Alo-

molo.2 Kemudian hasil alo-molo 

dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri 

dan dijual kepada warga setempat. 

Pihak istri menjual hasil tangkapan ikan 

dengan cara jual keliling ke rumah 

warga sekitar. 

Pengetahuan pemanfaatan 

potensi laut selanjutnya ialah aktivitas 

berlayar menggunakan kapal ukuran 

tongkang dan mesin laut dengan lama 

perjalanan lebih satu bulan. Tujuan 

mereka melakuka perjalanan yaitu 

wilayah Sumatera dan Kalimantan. 

Untuk muatan berupa kayu mereka 

membawanya dari Kalimantan dan 

Sumatera ke wilayah Pasuruan, Gersik, 

(Kalimantan-Pasuruan, Sumatera-Gersik, dan 
Wilayah penghasil kayu lainnya). 
2 Alo-molo adalah kegiatan nelayan yang 
digunakan untuk menangkap cumi-cumi, para 
nelayan mendayung perahunya sepanjang 
perjalananya. Alat yang digunakan ialah sejenis 
udang terbuat dari kayu yang terdapat pancing 
dibelakangnya, cara menggunakannya ialah 
dengan mengulurkan benang atom sekitar 9-15 
Meter. 
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Tanjung Priuk dan Surabaya. 

Sedangkan dari wilayah Jawa, kapal 

tersebut membawa beras, pakaian, 

semen, dan pupuk membawanya ke 

Sumatera dan Kalimantan. 

Sistem melaut dengan 

menggunakan kapal layar terlihat 

dalam bentuk aktivitas pelayaran kayu, 

dan aturan-aturan khusus bagi ABK 

disaat melakukan perjalanan. Aktivitas 

pelayaran kayu berlangsung selama 

kurang lebih 40 hari dalam satu 

periode, membutuhkan alat-alat bantu 

berupa kompas sebagai penunjuk jalan 

menuju sasaran lokasi pemuatan kayu. 

Seorang kapten kapal dipercaya oleh 

majikan atau pemilik kapal mempunyai 

tanggung jawab lebih besar, dari pada 

staf lainnya. Kedudukan seorang 

kapten kapal mendapat menghormatan 

dari warga setempat, disegani dan 

menjadi kepercayaan pemilik kapal. 

Pembagian kerja istri ketika suaminya 

berangkat berlayar, yaitu melakukan 

ritual dengan cara menaruhkan baju 

suami di atas kasur disertai dengan 

bubur ketan hijau dan lilin.3 Ritual ini 

                                                           
3 Ritual Bubur Hijau merupakan kepercayaan 
masyarakat kepaualaun giligenting yang 

dilakukan ketika suaminya telah 

melakukan perjalanan dalam keadaan 

kapal bermuatan kayu, pupuk, semen 

dan beras. Tujuan mereka melakukan 

ritual agar selama perjalanan kapal 

dalam keberadaan bermuatan bisa 

selamat sampai tujuan. Pihak istri 

hanya bisa berkomunikasi dengan 

suaminya ketika mereka bersilaturahmi 

ke rumah pemilik kapal, karena disana 

tersedia alat komunikasi berupa 

telepon. Pihak istri memberikan kabar 

anak-anak dan kerabat keluarganya, 

mereka juga meminta keputusan dari 

sauaminya untuk meminjam uang 

kepada pemilik kapal ketika pihak istri 

tidak mempunyai uang untuk 

membiayai kebutuhan hidupnya. 

Dalam analisa lebenswelt, 

Habermas mengkategorikan lebenswelt 

sebagai sebuah gudang “vorrat” 

(Hadiman, 2009:39). Artinya 

pengetahuan pemanfaatan potensi laut 

oleh masyarakat pulau mempunyai 

unsur-unsur terkandung di dalamnya, 

saling berkaitan dan melibatkan banyak 

masyarakat, sehingga pengetahuan 

diyakini membawa keselamatan bagi suaminya 
yang sedang melakukan perjalanan pelayaran. 
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tersebut menjadi basis mereka 

melakukan komunikasi. Dalam kontek 

ini, bagaimana sebenarnya unsur-unsur 

tatanan nilai dibangun dan diterapkan 

masyarakat pulau meliputi sistem 

melaut dengan menggunakan kapal 

layar, pembagian kerja ABK, 

pembagian kerja suami dan istri, 

kepercayaan, dan status sosial. Hal 

tersebut mencerminkan lebenwelt pada 

masa itu, kemudian adanya tatanan 

nilai lebenswelt yang mengatur 

aktivitas masyarakat merupakan bentuk 

kearifan lokal.  

Pada tahun 1990 aktivitas 

pelayaran kayu sudah mulai menurun, 

adanya kebijakan pemerintah pusat 

tentang konservasi hutan dan 

pengawasan pelayaran kayu 

mengakibatkan berhentinya aktivitas 

pelayaran kayu. Akhirnya para pemilik 

kapal kesulitan untuk mencari 

sahbandar sebagai kolega 

pengangkutan kayu. Kapal pelayaran 

kayu banyak dijual oleh pemiliknya 

kepada orang luar pulau, kemudian 

uang penjualan kapal digunakan untuk 

modal membuka usaha warung di kota-

kota besar. Sedangkan pihak kapten 

dan awak kapal lainnya memanfaatkan 

hasil uang pelayaran juga demikian. 

Pada tahun itu masyarakat Pulau 

Giligenting banyak merantau ke kota-

kota besa seperti Jakarta, Tegal, 

Samarinda, dan Cikampek dengan 

tujuan membuka warung dengan 

kepemilikan pribadi dan menjaga 

warung bukan milik pribadi. 

Pada awalnya perilaku 

merantau dilakukan oleh para pihak 

suami (laki-laki), pihak ibu tetap 

menjadi ibu rumah tangga dan 

mengurusi anaknya. Satu tahun sekali 

para perantau pulang ke kampung 

halamannya. Pada tahun 1988 ketika 

dinilai pekerjaan menjaga warung 

menguntungkan, pihak istri dibawa 

oleh sang suami untuk ikut serta dalam 

aktivitas berwarung. Pada tahun itu 

mulai banyak anak-anak dititipkan ke 

nenek ataupun kakeknya. Orang tua 

dari anak tersebut mengirim uang 

bulanan melalui kantor POS setempat. 

Kalangan perantau dinilai berhasil 

dengan kegiatan berwarungnya, 

mereka mampu membeli televisi, 

sepeda motor, alat-alat tehnologi dan 

merenovasi rumahnya. Mobilitas yang 
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terjadi pada masyarakat Pulau 

Giligenting tidak hanya terjadi pada 

masyarakat perantaunya, namun juga 

pada keluarga menetap di pulau. 

Kondisi rumah menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, fasilitas lebih terpenuhi, 

dan masuknya alat-alat tehnologi 

semakin banyak. Situasi ini 

mengakibatkan meningkatnya jumlah 

masyarakat merantau, bukan pihak istri 

saja yang dibawa ke tempat perantauan 

namun pihak saudara kandung, 

ponakan, dan tetangganya.  

Menurut hasil wawancara 

dengan Kepala Desa Aenganyar 

menyatakan bahwa pada tahun 2016 

diantara empat desa mendiami di 

Kepulaua Giligenting rata-rata 

penduduknya 60% bekerja merantau di 

kota-kota besar, sedangkan 40% 

menetap di kampung halaman. Hal ini 

juga didorong terbatasnya lapangan 

kerja, jenis tanah yang tandus, dan 

kecilnya upah minimum dikepulauan. 

Kebiasaan lain warga yang merantau ke 

kota besar, ialah khas mudik 

                                                           
4 Uang Koleman ialah merupakan uang hajatan 
nikah yang biasanya dikasihkan untuk pihak 
pengantin. Keluarga yang mempunyai 
perayaan mantenan, biasanya mencatatan 

masyarakat kepulauan tepat pada Bulan 

Puasa dan diramaikan dengan acara 

perayaan pernikahan. Warga banyak 

merayakan pernikahan setelah Hari 

Raya Idul Fitri. Perayaan pernikahan 

tersebut tidak nanggung-nangung, para 

warga perantau menunjukkan 

keberhasilannya melalui hiburan 

ataupun uang koleman atau buwuh.4  

Dalam analisa lebenswelt, 

pengetahuan aktivitas merantau oleh 

warga pulau giligenting merupakan 

bentuk reproduksi lebenswelt. 

Habermas mengatakan bahwa 

lebenswelt dapat dipelihara, diteruskan 

dan direproduksi melalui tindakan 

komunikasi. Orang-orang dapat 

membayangkan komponen lebenswelt 

berupa komponen budaya, tatanan 

legitim dan struktur-struktur 

kepribadian sebagai endapan dari hasil 

proses pemahaman, koordinasi 

tindakan dan sosialisasi yang 

berlangsung melalui tindakan 

komunikatif (Hardiman, 2009:40). 

Artinya aktivitas merantau pada 

besarnya uang koleman tersebut. Kemudian 
untuk digantikan ketika pihak penyumbang, 
mempunyai hajatan nikah. 
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masyarakat pulau terlihat pada sistem 

kekerabatan dalam berwarung, saling 

membantu acara pernikahan, perilaku 

mudik dan perilaku urban merupakan 

wujud reproduksi lebenswelt. Sampai 

saat ini para warga pulau yang 

merantau ke kota-kota besar, menjadi 

sumber pendapatan tambahan bagi 

warga yang menetap. Yakni membantu 

orang tua, para nelayan dan anaknya 

melalui pengiriman uang, 

memondokkan anak, renovasi rumah, 

dan membeli transportasi. 

Seperti telah dijelaskan pada 

tataran konsep di atas, penekanan 

keterhubungan lebenswelt dan kearifan 

lokal ialah terletak pada posisi 

pengetahuan masyarakat tentang 

pemanfaatan potensi pertanian, potensi 

laut dan aktivitas merantau. Artinya 

lebenswelt dan kearifan lokal merujuk 

pada produksi budaya berupa 

pengetahuan dan perilaku masyarakat 

berhubungan dengan nilai, norma, 

artefak, dan alam. Kearifan dimaksud 

ialah, kearifan lokal yang bersifat 

dinamis sesuai dengan kapasitas 

masyarakat melakukan adaptasi dengan 

alam dan interaksi dengan masyarakat 

luar. Dengan demikian, maka dinamika 

lebenswelt mulai tahun 1950 sampai 

pada tahun 2016 ialah berupa produksi, 

reproduksi dan pemeliharaan 

pengetahuan. Yakni berupa produk 

pengetahuan pemanfaatan potensi 

pertanian, pengetahuan pemanfaatan 

potensi laut, dan produk pengetahuan 

aktivitas merantau. Tiga produk 

pengetahuan tersebut terkandung di 

dalamnya sistem melaut, barter, alat 

transportasi, sistem kekerabatan dalam 

berwarung, saling membantu acara 

nikahan, nilai-nilai kepercayaan, dan 

hubungan timbal balik nelayan dengan 

keluarganya yang merantau. Unsur-

unsur terkandung pada tiga produk 

pengetahuan tersebut merupakan 

wujud kearifan lokal masyarakat Pulau 

Giligenting 

 

 

Mengungkap Lebenswelt Sebagai 

Wujud Pengetahuan Atas Sistem 

Pelaksanaan Csr Pt. Santos 

Pada pembahasan ini akan 

dijelaskan keterhubungan kearifan 

lokal masyarakat pulau dengan 

program-program CSR PT. Santos. 
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Bagaimana sebenarnya pola 

komunikasi stakeholder menentukan 

bentuk program CD sebagai bagian dari 

pengetahuan praktis dari sistem 

pelaksanaan CSR PT. Santos. Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 

pasal 74 menyatakan bahwa 

perusahaan melakukan operasi 

memanfaatkan Sumber Daya Alam 

wajib melaksanakan 

pertanggungjawaban sosial terhadap 

lingkungan sekitarnya. Ditemukannya 

potensi gas di Pulau Giligenting 

bermula pada tahun 2006 sebagai awal 

dilakukannya eksplorasi gas di perairan 

Blok Maleo Giligenting. Pada tahun 

2007 setelah melaui proses panjang 

penanganan kontrak dari BP Migas, 

SKK Migas, dan Pemda Kabupaten 

Sumenep menyatakan bahwa PT. 

Santos sebagai pihak pengolah sumber 

gas diperairan Blok Maleo Giligenting. 

Pada tahun itu, PT. Santos resmi 

sebagai perusahaan melakukan 

pengoperasian sumber gas. 

Pada awal pengoperasian tim 

CD PT. Santos (Madura Offshore) Pty. 

Ltd mengeluarkan program CSR 

dengan pendekatan Communty 

Development (CD). Dalam proses 

pelaksanaan implemetasi program CD 

terdapat beberapa pihak yang terlibat 

yaitu; SKK Migas, tim CD kabupaten, 

LSM pendamping (LSM BISMA), 

kelompok masyaraka (Pokmas), kepala 

desa, dan tim CD kecamatan diketuai 

oleh sekretaris camat. Berikut ini peran 

stakeholder dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4. Pembagian Peran stakeholder 

Pihak Peran 

Pokmas Pihak merumuskan 

program CD, 

mengimplementasikan, 

dan 

mempertanggunjawabkan 

kegiatan CD 

Kades Menyetujui usulan 

program CD dan 

mengawasi pokmas  

Tim CD 

Kecamatan  

Menyetujui usulan 

program CD dari desa 

Tim CD 

Kabupaten 

-Menyetujui usualan 

program CD dari 

kecamatan 

-Melakukan Kontrak 

dengan PT. Santos, dan 
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Menentukan proporsi 

program CD. 

Tim CD 

PT. Santos 

- Menyetujui usulan 

program CD, sesuai 

dengan besar keuntungan 

pertahun. 

- Mentaati aturan dan 

keputusan sesuai 

perjanjian kontrak dengan 

kabupaten 

- Membina hubungan 

sosial dengan masyarakat 

LSM -Melakukan 

pendampingan terhadap 

pokmas ketika program 

diimplementasikan 

- Melakukan pelatihan 

- Memantau kinerja dan 

mengevaluasi pokmas  

SKK 

Migas 

- Pengawasan pada PT. 

Santos (Madura Offshore)  

- Mengaudit tahunan PT. 

Santos 

- Mengaudit program CD 

PT. Santos 

- Pengawasan Pokmas 

- Memantau hubungan 

sosial stakeholder 

 (Sumber: wawancara penelitian 2016) 

Pada tabel 4 di atas, pembagian 

peran stakeholder dalam pelaksanaan 

program CD PT. Santos merupakan 

basis pembagian pola komunikasi 

stakeholder. Habermas (2007:126) 

mengatakan bahwa dalam pola 

komunikasi terdapat tiga kepentingan, 

yaitu kepentingan teknis yang arahnya 

pada kepentingan tugas kerja, 

kepentingan atas kebutuhan, dan 

kepentingan kekuasaan. Kemudian 

Habermas (dalam Hardiman, 2009:33) 

mengatakan bahwa tindakan 

komunikatif bisa dicapai melalui proses 

prosedural. Sifat praksis dan monologal 

akan terminimalisir melalui proses 

pencapaian konsensus. Pihak 

komunikan dan komunikator akan 

mempertimbangkan, mengurai, dan 

merefleksikan topik dibicarakan demi 

mencapai persetujuan bersama. Artinya 

logika monologal aktor akan 

dinetralisir oleh gagasan aktor lain 

demi mencapai intersubjektiv tanpa 

melihat posisi pihak komunikasi. 

Dalam kontek penelitian ini, pola 

komunikasi stakeholder selama 

berlangsungnya program CD PT. 

Santos merupakan pola komunikasi 

bersifat monologal, yakni terbangun 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

334 
 

atas praksis kerja dan berorientasi pada 

tingkatan struktural.  

Pertama, konsensus dihasilkan 

saat usulan program CD pada 

muasyawarah desa (Musdes) 

berdasarkan pada ketentuan proporsi 

tim CD kabupaten dan keputusan 

kepala desa. Kedua, proporsi program 

CD oleh tim Kabupaten Sumenep 

merupakan intruksi dari Bupati 

Sumenep menyesuikan dengan visi-

misinya. Tim CD kabupaten berperan 

mengontrol arah program CD, 

negosiasi besarnya anggaran CD 

dengan PT. Santos, dan singkronisasi 

usulan program CD dari desa. Ketiga, 

konsensus atas besarnya anggaran CD 

dikeluarkan PT. Santos bergantung dari 

kesanggupan PT. Santos setelah 

dilakukan audit internal.  

Tiga bentuk konsensus di atas 

merupakan lebenswelt stakeholder 

selama implementasikan program CD. 

Temuan penelitian menyatakan bahwa 

rasio-rasio stakeholder berhubungan 

dengan usulan program CD, 

implementasi, dan evaluasi program 

CD tidak terlepas dari ketentuan 

proporsi CD oleh kabupaten, 

kepentingan desa, dan besarnya 

anggaran dikeluarkan oleh PT. Santos. 

Berikut ini tabel proporsi tim CD 

kabupaten sumenep dan bentuk 

program CD PT. Santos. 

Tabel 5. Proporsi (%) Program 

CD oleh tim CD Kabupaten Sumenep 

Tahun Proporsi 

program 

CD oleh 

Tim CD 

Kabupaten 

Bentuk Program 

CD yang 

diusulkan dari 

Desa 

2007 100% 

fisik 

Pengaspalan jalan 

2008 30% non 

fisik- 70% 

fisik 

Pengaspalan jalan 

dan renovasi 

masjid 

2009 30% non 

fisik- 70% 

fisik 

Renovasi gedung 

sekolah, 

pendidikan APS 

dan paving 

2010 30% non 

fisik- 70% 

fisik 

Tangkis laut, 

pendidikan APS 

dan gorong-

gorong 

2011 40% non 

fisik- 60% 

fisik 

Polindes, Alat-

alat nelayan, 

petani dan APS 

2012 40% non 

fisik- 60% 

fisik 

Mesin (KUR), 

tangkis laut dan 

mangrove 
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2013 50% non 

fisik- 50% 

fisik 

Renovasi masjid 

dan 

pengembangan 

(KUR) 

2014 50% non 

fisik- 50% 

fisik 

Pengaspalan 

jalan, Friser dan 

mesin nelayan 

2015 60% non 

fisik- 40% 

fisik 

Hewan ternak, 

mesin nelayan, 

alat-alat kuli 

rumah, dan 

renovasi masjid 

2016 70% non 

fisik- 30% 

fisik 

- 

(Wanwacara dengan koordinator tim CD 

kecamatan, 03 Maret 2016) 

Berdasarkan pada tabel di atas 

bahwa pola komunikasi stakeholder 

tidak terlepas dari ketentuan proporsi 

dari tim CD kabupaten. Sebagian besar 

program CD mengarah pada 

infrastruktur. Hal ini mengakibatkan 

rendahnya sentuhan program CD 

terhadap kearifan lokal masyarakat, 

program CD sebagian kecil mengarah 

pada pemanfaatan potensi pertanian 

dan pemanfaatan potensi laut. 

Kebutuhan masyarakat terkait nelayan 

dan pertanian terbatas, kades dan 

pokmas memprioritaskan program CD 

berhubungan dengan rencana 

pembangunan desa. Masyarakat pulau 

pada umumnya menerima program 

sesuai dengan keputusan kades, pasif, 

dan pragmatis. Berikut ini pemetaan 

sentuhan bentuk program CD PT. 

Santos terhadap kearifan lokal 

masyarakat pulau.  

 

Tabel 6. Sentuhan Program CD PT. Santos 

Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat 

Tahun Program CD Bentuk  

K. L 

2007 

 

Pengaspalan jalan - 

2008 Pengaspalan jalan 

dan renovasi masjid 

- 

2009 Renovasi gedung 

sekolah, pendidikan 

APS dan paving 

- 

2010 Tangkis laut, 

pendidikan APS 

dan gorong-gorong 

Nelayan 

2011 Polindes, Alat-alat 

nelayan, petani dan 

APS 

Nelayan 
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2012 Mesin (KUR), 

tangkis laut dan 

mangrove 

Nelayan 

2013 Renovasi masjid 

dan pengembangan 

(KUR) 

Nelayan 

2014 Pengaspalan jalan, 

Friser dan mesin 

nelayan 

Nelayan 

2015 Hewan ternak, 

mesin nelayan, alat-

alat kuli rumah, dan 

renovasi masjid 

Nelayan 

(Penelitian, 2016) 

Pada penjelasan sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa produksi 

pengetahuan pemanfaatan potensi 

pertanian, pengetahuan pemanfaatan 

potensi laut, dan pengetahuan akivitas 

merantau merupakan wujud kearifan 

lokal masyarakat Pulau Giligenting. Di 

dalamnya terkandung nilai-nilai 

kepercayaan, khas makanan ke bapel 

dan gula cubhu’, sistem melaut, sistem 

kekerabatan dalam berwarung, dan 

timbal balik antara nelayan dengan 

keluarganya yang merantau merupakan 

cara meraka bertahan hidup dengan 

memanfaatkan sumberdaya alam dan 

manusia. 

Berdasarkan pada tabel 7 

menunjukkan bahwa selama ini 

program CD PT. Santos menyentuh 

kearifan lokal masyarakat ialah 

program yang mengarah pada 

kelompok nelayan. Pada tahun 2007-

2009 sebagian besar program CD 

diarahkan pada infrastruktur dan 

Akademi Perikanan Sidoarjo (APS). 

Tiga tahun berlangsung program CD 

tidak menyentuh kearifan lokal 

masyarakat, pada tahun 2010-2016 

ketika program CD proporsinya sudah 

mulai berubah akhirnya bisa 

menyentuh nelayan. Perkembangan 

bantuan mesin dari program CD terlihat 

dari berlakunya sistem Kridit Usaha 

Rakyat (KUR) diterapan semua desa. 

Satu mesin senilai Rp. 3.5 juta rupiah 

dibayar setiap bulan Rp. 200 ribu 

rupiah oleh nelayan. Ketika 

pembayaran cicilan sudah lunas, 

uangnya akan dibelikan mesin dan 

digilirkan kepada anggota nelayan 

lainnya. Penggunaan mesin oleh 

nelayan berdampak pada lokasi melaut, 

para nelayan tidak lagi memancing di 

lokasi Karang Katun, Karang Deki, 

Karang Loor, dan karang lainnya 
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berada disekitar pulau. Sebagian besar 

nelayan melaut sampai di Pulau 

Masalembu, Raas, Gili Labak, dan Gili 

Iyang.  

Bentuk program CD selama 

sembilan tahun sebagian besar 

mengarah pada infrastruktur, sentuhan-

sentuhan terhadap kearifan lokal 

masyarakat kurang diperhatikan. 

Terbukti bahwa selama ini para usaha 

kue bapel dan gula jawa tidak pernah 

mendapatkan bantuan program CD. 

Menurut hasil pengamatan dan 

wawancara penelitian prosentase 

program CD PT. Santos, sebesar 30% 

bantuan mesin dan alat-alat nelayan 

setiap tahunnya diberikan kepada para 

nelayan. Sedangkan 60% diarahkan 

pada infrastruktur seperti renovasi 

masjid, gedung pendidikan, 

pengaspalan jalan, dan tangkis laut. 

Sisanya 10% diarahkan pada bantuan 

obat-obatan, sosialisasi, dan 

penanaman pohon mangrove. Hal ini 

mengartikan bahwa rendahnya 

sentuhan program CD PT. Santos 

terhadap kearifan lokal masyarakat, 

yakni 30% program CD mengarah pada 

bantuan nelayan berupa mesin, 

pendingin ikan, dan alat-alat nelayan. 

Berlangsungnya implementasi program 

CD PT. Santos selama Sembilan tahun 

berdampak pada masyarakat sekitar, 

berikut ini pemetaan dampak program 

CD dan permasalahan kearifan lokal 

masyarakat pulau Giligenting. Berikut 

ini identifikasi dampak program CD 

PT. Santos: 

 Nelayan: Bantuan mesin, pancing, 

dan jaring pada nelayan Desa 

Gedugan. Berdampak pada 

penggunaan jenis kapal majalah 

mempunyai mesin dan bisa melaut 

ke luar kepulauan. 

Keberlanjutannya ialah bantuan 

mesin, mampu menghasilkan 

jumlah ikan yang cukup banyak. 

Hasil pendapatan dibuat arisan, 

tabungan dan modal berwarung ke 

kota besar. Sistem Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) sampai sekarang 

tetap berlangsung, mesin 6 unit 

bertambah menjadi 36 unit. 

 Bantuan mesin, jaring dan pancing 

pada nelayan Desa Aenganyar. 

Berdampak pada penggunaan 

mesin digunakan pada jenis perahu 
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buntek dan talajengan. Nelayan 

anenganyar hanya bisa melaut 

daerah kepulauan giligenting. 

Keberlanjutanya ialah bantuan 

mesin mengaktifkan kembali 

kelompok nelayan aengayar. 

Sistem KUR berjalan lambat, 

karena sesuai tingkat pendapatan 

nelayan. 

 Bantuan mesin, jaring dan pancing 

pada nelayan Desa Bringsang. 

Rata-rata jenis kapal majalah 

mempunyai mesin dan bisa melaut 

ke luar kepulauan. Adanya bantuan 

mesin, mampu menghasilkan 

jumlah ikan yang cukup untuk 

dkonsumsi dan tambahan 

pendapatan keluarga. 

 Bantuan kambing di Desa Galis. 

Hasil ternak tidak maksimal, 

dikarenakan jenis kambing yang 

diberikan tidak sesuai dengan 

kondisi lingkungan pulau. Jenis 

kambing oleh kelompok tani dijual 

dan digantikan dengan jenis 

kambing lokal. 

 Bantuan alat-alat pertukangan 

rumah. Alat-alat hanya bisa 

digunakan dalam skala kecil, tidak 

cukup. Alat pertukangan digunakan 

untuk usaha pribadi. 

 Polindes di Desa Bringsang.  

Berdampak Pegawai puskesmas 

tidak memusat dikantor Aenganyar. 

Namun pada waktu tertentu 

polindes juga di tempati oleh pihak 

kesehatan. Polindes digunakan 

sebagai tempat posyandu dan 

bantuan kesehatan dari pemerintah. 

 Renovasi masjid di Bringsang, 

Galis, Aenganyar dan Gedugan. 

Kuota masjid lebih besar memuat 

jamaah dan dapat digunakan dalam 

peringantan hari besar islam. 

 Pengerasan jalan umum. Warga 

lebih mudah melakukan kegiatan 

perekonomian seperti menjual ikan, 

warungan, tambang pasir, batu bata 

dan lain-lain. 

Dampak program CD PT. Santos 

paling dirasakan oleh masyarakat pulau 

ialah bantuan mesin terhadap nelayan. 

Yakni perubahan pada tatacara melaut 

yang bersifat modern, padahal 

sebelumnya nelayan rata-rata masih 

menggunakan layar. Penggunaan mesin 

tersebut juga memicu nelayan tidak 
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memancing disekitar pulau, namun di 

luar pulau seperti pulau Raas, Sapeken, 

dan pulau Sapudi. PT. Santos juga 

melarang nelayan untuk memancing di 

wilayah area Karang Katun, merupakan 

tempat titik sentral pengeboran. Hasil 

penangkapan ikan nelayan mulai 

meningkat, mereka mampu 

mengirimkan hasil tangkapannya ke 

luar pulua. 

Selain itu, dampak yang dirasaan 

oleh masyarakat ialah bantuan ternak, 

renovasi masjid, dan polindes. 

Masyarakat terasa terbantu dengan 

adanya bantuan ternak, mereka dapat 

mempunyai hasil pendapatan tambahan 

dari penjualan kambing ternaknya. 

Kemudian dibangunnya polindes dan 

renovasi masjid dirasakan oleh 

masyarakat terutama dari pelayanan 

kesehatan setiap desa, dan semakin 

membaiknya kondisi infrastruktur 

masjid untuk digunakan beribadah. 

Baik digunakan dalan aktivitas ibadah 

keseharian, ataupun hari-hari 

peringatan besar. 

Selanjutnya ialah bantuan alat-alat 

bangunan, dampak dirasakan oleh 

masyarakat ialah bisa menambah hasil 

pendapatan sampingan. Awalnya 

masyarakat yang menggunakan alat-

alat manual, berubah menjadi lebih 

sistimatik dan bertehnologi modern. 

Misalkan alat penghalus kayu dan 

mesin diesel. Dari penjelasan dampak 

di atas, menurut hasil pengamatan 

bahwa dampak program CD terhadap 

kearifan lokal masyarakat pulau 

sebesar 40% menyentuh kearifan lokal 

nelayan. Sebesar 60% diarahkan pada 

insfrastruktur masyarakat, sehingga 

kearifan lokal berkaitan dengan potensi 

pertanian dan permasalahan 

masyarakat pulau tidak tersentuh. 

Berikut ini permasalahan sosial 

masyarakat pulau Giligenting; 

 Warga Giligenting yang 

merantau ke kota -kota besar. 

Terkait dengan program CSR, 

pokmas merasa kesulitan untuk 

menghadapi warga perantau yang 

kembali ke pulau dan menetap. 

Membutuhkan komunikasi yang 

jelas untuk memberikan 

pemahaman terhadap mereka, 

terkait dengan program CD yang 

diberikannya. Warga perantau tidak 
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bisan langsung menerima bantuan 

skala kecil seperti kambing ternak, 

alat pertukangan rumah, dan lain-

lain. Karena kebiasaan warga ketika 

di Jakarta mereka terbiasa mudah 

untuk mendapatkan uang dengan 

jumlah banyak.  

 Warga Usaha kue bapel dan 

usaha gula jawa. Sampai saat ini 

warga yang mempunyai usaha kue 

bapel dan gula siwalan belum 

pernah mendapatkan bantuan 

program CD PT. Santos. Padahal 

mereka membutuhkan modal untuk 

mengembangkan usahanya untuk 

menembus pasar luar pulau. 

 Nelaya: Bagi nelayan yang 

tidak mengikuti kelompok Desa 

Bringsang kesulitan untuk 

mengakses minyak solar dan 

bantuan program CD. Karena 

selama ini program CD cenderung 

diberikan kepada kelompok 

nelayan dibawa naungan desa. 

Rusaknya terumbu karang akibat 

jaring kardan. 

 Nelayan Gedugan sulit untuk 

mencari distributor ikan. Karena 

ketika jumlah ikan yang didapat 

cukup banyak, para pelelang ikan 

tidak cukup membelinya.  Padahal 

kondisi ikan melalui hasil pancing 

elet tidak mudah busuk, baik untuk 

dijadikan produk ikan kemasan. 

 Warga nelaya yang bertempat 

tinggal dipesisir pantai.  Rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam 

menangani permasalahan sampah 

dan kurangnya mangrove untuk 

memperkuat ketahanan daerah 

pesisir pantai. Nelayan merasa 

kondisi pasir mengalami abrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa rendahnya sentuhan program 

CD terhadap kearifan lokal disebabkan 

karena pola komunikasi stakeholder 

masih bersifat monologal dan 

konsensus dihasilkan masih ditentukan 

oleh pihak otonom. Sehingga aspirasi-

aspirasi stakeholder atau masyarakat 

yang ada hubungannya dengan produk 

pengetahuan pemanfaatan potensi 

pertanian, pengetahuan potensi laut, 

dan pengetahuan aktivitas warga yang 

merantau kurang diperhatikan. Oleh 

karena itu output atas progam CD PT. 

Santos masih belum bisa memposisikan 
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masyarakat sebagai pelaku dalam 

upaya menguatkan kapasitasnya. 

Sebagai studi evaluasi program, temuan 

peneliti terkait dengan pola komunikasi 

stakeholder bersifat monologal perlu 

diperbaiki. Agar program CSR 

selanjutnya menyentuh nilai-nilai 

kearifan lokal. Berdasarkan pada 

temuan ini, maka rancangan model 

implementasi CSR PT. Santos berbasis 

kearifan lokal masyarakat Pulau 

Giligenting ialah melalui program CSR 

Penguatan Ekonomi Rakyat Tetap 

Ingat Wilayah Induk (PERTIWI) 

dengan dukungan Sistem Informasi 

Wahana Kepulauan (SIWALAN). 

 

Rancangan Model CSR (PERTIWI) 

Sebagai Basis Pengembangan 

Kearifan Lokal Masyarakat Pulau 

Giligenting 

Pada dasarnya pemberian 

bantuan CSR oleh PT. Santos terdiri 

dari pihak pemerintah, perusahaan dan 

LSM melalui pola komunikasi bersifat 

monologal. Akhinya konsensus yang 

dibangun oleh stakeholder terdiri dari 

tiga bagian, yakni otoritas kepala desa 

dalam usulan program CD, intruksi 

Bupati Sumenep menentukan proporsi 

program CD, dan kesanggupan PT. 

Santos dalam memutuskan besarnya 

anggaran CD. Tiga hal tersebut 

membatasi stakeholder untuk 

menyentuh kearifan lokal yang ada 

pada masyarakat pulau. Hal ini akan 

mendorong terjadinya pemberdayaan 

masyarakat bersifat informatif, top 

down, dan menguatnya cara berfikir 

monologal oleh stakeholder dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk itu penting mencari 

solusi kegiatan implementasi CSR yang 

mampu menyentuh kearifan lokal, agar 

demikian pelaksanaan CSR mampu 

membangun rancangan pembangunan 

bersifat terintegrasi antara kearifan 

lokal masyarakat dengan bentuk 

program CSR dalam lingkup pulau 

kecil. Diperlukan Satu Konsep Utuh 

(SKU) menjadi acuan usulan program 

CD berdasarkan pada Community Need 

Assesment (CNA). Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi adanya kepentingan 

politik desa, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, dan menghindari 

komunikasi sktruktural. Kemudian 

dengan cara ini, nilai-nilai kearifan 
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masyarakat pulau akan berkembang 

sesuai dengan kapasitasnya. Oleh 

karena itu penelitian ini akan 

menjelaskan bagaimana rancangan 

CSR berbasis Kearifan Lokal 

Masyarakat Pulau Giligenting melalui 

rancangan program CSR PERTIWI 

dengan dukungan SIWALAN. 

Rancangan model implementasi 

CSR PT. Santos berbasis kearifan lokal 

masyarakat Pulau Giligenting ialah 

melalui program CSR Penguatan 

Ekonomi Rakyat Tetap Ingat Wilayah 

Induk (PERTIWI) dengan dukungan 

Sistem Informasi Wahana Kepulauan 

(SIWALAN). Program PERTIWI 

merupakan konsep utuh mengarah pada 

penguatan kelembagaan ekonomi 

rakyat berbasis kearifan pulau. Output 

diharapkan pada CSR PERTIWI adalah 

kelestarian SDA, SDM dan 

membangun jaringan publik. Sedangka 

program pendukung SIWALAN adalah 

sistem informasi yang mampu me-

menejemen komunikasi secara internal 

ataupun ekternal berkaitan dengan CSR 

dan kearifan lokal. Pengaktifan 

SIWALAN syaratnya adalah harus ada 

operator jaringan. Ketentuan bagi pihak 

ini ialah anggota operator terlepas dari 

jaringan struktural desa, independen, 

dan menjedi kunci informasi 

masyarakat. Fungsi dari operator 

jaringan tersebut berperan sebagai 

memenejemen komunikasi dan 

publikasi informasi. Sebagai berikut 

rincian fungsi dari operator jaringan. 

1. Sebagai media wadah 

aspirasi masyarakat 

2. Mempublikasi informasi 

berkaitan dengan potensi 

dan persoalan pulau 

3. Mempublikasi kegiatan 

CSR dan pemerintah desa 

4. Memahami RPJMDes dan 

RKPDes setiap desa 

5. Mampu melakukan posisi 

tawar dan pengembangan 

jaringan sosial 

6. Menjadi sentral informasi 

Kartu Aspirasi Masyarakat 

7. Memenejemen komunikasi 

antar stakeholder CSR 

 

Untuk mengaktifkan tujuh 

fungsi operator jaringan harus terdapat 

Kartu Aspirasi Masyarakat (KAM) 

disasarkan pada nelayan, pelaku usaha 
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bapel dan gula cobhu’, pengangguran 

bagi warga perantau yang kembali ke 

pulau. Kalangan masyarakat yang 

mempunyai KAM hanya cukup 

menggunakan sms ataupun menelfon 

operator untuk mengaspirasikan 

gagasan, persoalan, dan segala kegiatan 

berkaitan dengan CSR. Sehingga 

banyaknya informasi didapatkan dari 

KAM merupakan kunci untuk 

melakukan pendataan kebutuhan dan 

kendala pada saat CSR 

diimplementasikan. Sehingga 

komunikasi yang dibangun bersumber 

dari berbagai kalangan masyarakat 

pulau. 

Data-data diperoleh dari KAM 

bisa digunakan sebagai bahan untuk 

dibahas pada waktu evaluasi program 

CSR. Kemudian untuk melakukan 

menejemen komunikasi bersifat 

ekternal pihak operator mampu 

membangun informasi publik berkaitan 

dengan potensi-potensi masyarakat 

seperti ikan, jabe jamu, kue bapel, 

pariwisata, dan hasil ternak. Bertujuan 

untuk mengundang investor ataupun 

pasar, sehingga mampu menghasilkan 

posisi tawar dan bersaing dengan 

produk nasional. Peran pokmas sebagai 

pendamping program CD dan 

memahami tujuan utama program CSR 

PERTIWI. Artinya ketika program CD 

diberikan kepada masyarakat pokmas 

tetap mendampingi sesuai dengan 

klafikasi bentuk program CD, 

memberikan pengarahan, dan langsung 

menemui masyarakat 2-3/minggu 

sekali. Sedangkan peran LSM Bisma 

melakukan pengawasan dan penguatan 

kapasitas masyarakat penerima 

program CD melalui pelatihan dan 

sosialisasi. Kemudian pihak kades dan 

tim CD kecamatan berperan sebagai 

pihak pembina program CD, sedangkan 

tim CD kabupaten dan Ekternal 

Relationship PT. Santos berperan 

sebagai penguatan wacana publik yang 

mensinergiskan antara porgam CD 

dengan visi-misi bupati dan perusahaan 
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yang dibantu oleh operator SIWALAN. 

Sebagai berikut skema program CSR 

PERTIWI di Pulau Giligenting. 

 

Deskripsi Teknis Pelaksanaan 

Program Csr Pertiwi 

Sesuai dengan penjelasan di 

atas bahwa program CSR PERTIWI 

harus berdasarkan nilai-nilai kearifan 

lokal dan kebutuhan masyarakat pulau, 

maka bentuk usulan program CD tidak 

terlepas dari penilaian kebutuhan 

masyarakat pulau.  Lihatlah pada 

skema 7 bentuk program identifikasi 

(ID) mengarah pada upaya identivikasi 

pihak sasaran meliputi warga perantau 

menetap di desa yang menjadi 

pengangguran, nelayan, pelaku usaha 

gula cobhu’ dan kue bapel. Alasan 

dikeluarkannya program tersebut 

bertujuan untuk melakukan pemetaan 

jenis pekerjaan diarahkan pada 

penguatan kearifan lokal nelayan dan 

pedagang kecil (gula jawa dan kue 

bapel). Dibantu oleh pokmas terkait 

pendataan jumlah pengangguran dan 

diberikan pelatihan oleh LSM Bisma. 

Program ini menghasilkan data 

pemetaan jenis pekerjaan dibagi pada 

tiap kelompok/desa, kemudian akan 

didorong oleh program penguatan 

usaha (PU). 

Bentuk program PU mengarah 

pada pelaku usaha kecil yang 

memanfaatkan bentuk kearifan lokal 

kepulauan. Kelompok-kelompok yang 

dibuat pada program ID akan diberikan 

modal usaha untuk melakukan praktik 

langsung. Seperti usaha kue bapel, gula 

jawa, cabe jamu, dan nelayan. Program 

PU mampu mengeluarkan produk-

produk usaha kelompok yang telah 

mempunyai P-IRT dan Packaging 

(kemasan produk) untuk dipasarkan 

luar kepulauan. Pemasarannya bisa di 
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dukung oleh operator SIWALAN, 

pihak pendatang, dan warga lokal yang 

merantau di kota besar. 

Selanjutnya ialah progran 

konservasi dan penguatan jaringan (KV 

dan PJ) diberikan pada kelompok 

nelayan. Konservasi dimaksud adalah 

melestarikan terumbu karang, pohon 

mangrove, dan abrasi. Sedangkan 

penguatan jaringan bertujuan untuk 

bekerja sama dengan pasar luar pulau, 

agar hasil tangkapan ikan oleh nelayan 

mempunyai distributor yang jelas 

seperti restoran dan perusahaan dengan 

syarat harga jual standar harga pasar. 

Sedangkan pihak makelar ikan tetap 

berasal dari penduduk lokal 

mendapatkan bantuan modal dari CSR 

melalui sistem (KUR). Dikembangkan 

dengan cara menambah jumlah makelar 

lokal bertujuan untuk memperluas 

jaringan ke tempat-tempat penjualan 

ikan TPI diluar pulau. Program PJ juga 

mengarah pada penyediaan sentral 

solar bagi nelayan kepulauan. 

Dikelolah oleh kelompok nelayan dan 

mendapatkan izin dari pemerintah 

kecamatan dan kebupaten. Dengan 

demikian kearifan lokal masyarakat 

kepulauan akan tetap terjaga dan 

berkembang pada sektor penguatan 

kelembagaan rakyat. 

Selanjutnya ialah program CD 

berupa sanitasi air (SA). Program SA 

bertujuan untuk mengatasi 

permasalahan kekurangan air bagi 

petani siwalan yang mempunyai 

pekerjaan sampingan menanam cabe 

jamu. Bentuk kongkirt program SA 

adalah over land flow merupakan cara 

untuk memanfaatkan air dengan cara 

sistem bertingkat (tinggi-rendah) 

dengan menyediakan induk 

penampung air. Menurut konsep ini 

bahwa genangan air, saluran air 

gorong-gorong, dan jenis lainnya yang 

mengalir ke tempat lebih rendah akan 

menghasilkan kualitas air cocok untuk 

digunakan tanaman petani. Dengan 

demikian bagi kelompok petani siwalan 

bisa memanfaatkan air gorong-gorong 

sebagai bahan penyiram cabe jamu. 

Program SA juga mengarah pada 

pembuatan Bank Air bagi petani, 

diperoleh dari air hujan. Sistem 

penempatan bank air menyesuaikan 

jumlah kelompok petani dan kesepatan 

bersama. Adanya program SA mampu 
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menghasilkan Pulau Giligenting 

sebagai sentra petani siwalan yang 

menekuni cabe jamu dan dipublikasi 

oleh operator SIWALAN. 

Program CSR terakhir adalah 

berupa program Pemetaan Wilayah 

Konservasi (PWK) adalah wiyalah 

pesisir kepuluan terindentifikasi 

mempunyai permasalahan sampah, 

abrasi dan potensi wisata. Menyediakan 

bank sampah dan melakukan 

pengolahan sampah pesisir pantai 

melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

mengarah pada sisi ekonomis. 

Sehingga adanya pengolahan sampah 

dapat menjaga kebersihan wilayah 

pesisir pantai dan membuka usaha 

pemanfaatan daur ulang sampah 

organik dan anorganik. Kemudian 

untuk wilayah terdampak abrasi akibat 

pengikisan air laut terhadap kondisi 

pasir perlu diadakan penanaman bibit 

pohon mangrove dan pembangunan 

tangkis laut atas kerjasama antar 

kelompok nelayan. 

Pengembangan wilayah potensi 

wisata merupakan cara menguatkan 

kearifan lokal masyarakat. Seperti hasil 

produksi kue bapel, gula jawa, dan jenis 

kuliner lainya bisa menjadi ciri khas 

wisata Pulau Giligenting. Pada Bab IV 

telah dijelaskan lokasi wisata pantai 

kahuripan dan pantai hawai. 

Pengorganisasian potensi wisata tetap 

diolah oleh penduduk lokal, 

dipublikasikan oleh operator 

SIWALAN, dan didukung oleh pihak 

pemerintah setempat. Pada intinya 

keberlanjutan program PERTIWI 

terlihat dari kapasitas masyarakat 

melakukan kemandirian dan bermitra 

dengan pihak diluar pulau.  

Rancangan model CSR ini 

dibuat untuk mengurangi pola 

komunikasi praksis kerja berorientasi 

pada struktural (tataran pemerintah dan 

perusahaan) sehingga program CD 

bersifat battom up yang memperhatikan 

konsensus. Kemudian tujuan jangka 

panjang dari rancangan model CSR 

berbasis kearifan lokal masyarakat 

pulau melalui program (PERTIWI) 

ialah memberikan ruang partisipasi 

masyarakat telibat dalam kegiatan 

progam CSR didukung program 

(SIWALAN). Sehingga penguatan 

kelembangaan ekonomi masyarakat 

pulau bisa dimungkinkan terjadi, 
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merekalah sebagai aktor untuk 

melakukan kemandirian melalui 

program CSR PERTIWI.  

 

KESIMPULAN 

Terbangunnya lebenswelt pada 

masyarakat pulau ialah berupa produk 

pengetahuan pemanfaatan potensi 

pertanian, pengetahuan pemanfaatan 

potensi laut, dan produk pengetahuan 

aktivitas merantau. Merupakan cara 

mereka bertahan hidup dengan 

memanfaatkan sumber daya alam dan 

manusia. Sejak tahun 1950 sampai 

2016 tiga pengetahuan tersebut mampu 

diproduksi, direproduksi dan 

dipemelihara oleh masyarakat pulau. 

Sehingga tiga produk pengetahuan 

tersebut terdiri beberapa unsur 

dalamnya, yakni sistem melaut, barter, 

alat transportasi, sistem kekerabatan 

dalam berwarung, saling membantu 

acara nikah, nilai-nilai kepercayaan, 

dan hubungan timbal balik nelayan 

dengan keluarganya yang merantau di 

kota besar. Tiga produk pengetahuan 

dan unsur-unsur terkandung di 

dalamnya merupakan wujud dinamika 

kearifan lokal masyarakat Pulau 

Giligenting. 

Adanya bantuan CSR pada 

masyarakat Pulau Giligenting 

menciptakan pola komunikasi 

stakeholder bersifat monologal. 

Akhinya konsensus yang dibangun oleh 

stakeholder terdiri dari tiga bagian, 

yakni otoritas kepala desa dalam usulan 

program CD, intruksi Bupati Sumenep 

menentukan proporsi program CD, dan 

kesanggupan PT. Santos dalam 

memutuskan besarnya anggaran CD. 

Tiga hal tersebut membatasi pola 

komunikasi stakeholder untuk 

menyentuh kearifan lokal. Sehingga 

bentuk program CD sampai saat ini 

sebagian besar mengarah pada 

infrastruktur, dan kurang menyentuh 

kearifan lokal masyarakat Pulau 

Giligenting. Agar pola komunikasi 

stakeholder tidak bersifat monologal 

dan tidak menghasilkan konsensus 

yang otonom serta menyentuh kearifan 

lokal masyarakat pulau. Pemerintah, 

PT. Santos Madura Offshore, dan 

Warga Giligenting perlu Uji Coba 

menerapkan rancangan CSR 

PERTIWI.  
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Abstrak 

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta jiwa. Dari 

sekian juta penduduk Indonesia sudah pasti memiliki latar belakang sosial yang berbeda pula, hal 

ini yang menimbulkan terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Adanya stratifikasi sosial 

inilah yang sering kali menimbulkan perbedaan perlakuan bagi setiap masyarakat. Kisah seorang 

nenek yang mencuri kakao karena desakan ekonomi sempat menjadi hal yang ramai diperbincangkan 

beberapa waktu yang lalu. Hal semacam ini sekiranya tidak akan terjadi mana kala ada kepedulian 

dari masyarakat sekitar. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat justru semakin menjadi 

individualis. Seakan-akan hidup hanya untuk mencapai kesuksesan dirinya sendiri. Masyarakat 

seolah terdoktrin bahwa kebahagian didapat manakala dapat mencapai kesuksesan dan berlimpah 

materi. Tidak jarang jalan yang ditempuh justru dengan menjatuhkan orang lain. Berdasarkan 

fenomena tersebut mencerminkan belum adanya caring economic (kepedulian ekonomi) dalam 

kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, guru diharapkan mampu mengarahkan siswa sejak 

dini agar tidak hanya memiliki intelligence quotient (IQ) yang tinggi saja, akan tetapi juga emotional 

intelligence (EI) yang baik pula. Dengan demikian rasa kepedulian siswa akan lebih tinggi lagi, 

nantinya akan mengarahkan siswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki caring economic. 

Artikel ini akan membahas bagaimana peran guru dalam menanamkan konsep caring economic 

dengan cara mengembangkan kepedulian serta emotional intelligence siswa. Dimulai dengan 

mengenalkan apa itu caring economic, menjelaskan pentingnya kepedulian, dan keterkaitan 

emotional intelligence siswa dalam menumbuhkan caring economic.      

   

Kata Kunci: kepedulian, emotional intelligence, caring economic, peran guru 

 

 
 Manusia sebagai homo 

socius (makhluk sosial) sekaligus 

homo economicus (makhluk 

ekonomi) pada dasarnya harus 

dapat menjalankan perannya 

dengan seimbang. Di satu sisi 

manusia tidak dapat hidup sendiri 

dan membutuhkan orang lain, 

namun di sisi lain sebagai sebagai 

makhluk ekonomi manusia akan 

senantiasa ingin mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya 

dengan pengorbanan sekecil-

kecilnya. Kedua kondisi yang 

bertolak belakang tersebut secara 

umum akan dapat dijumpai dalam 

masyarakat, dimana secara alami 

akan terbentuk masyarakat yang 

memiliki rasa kepedulian dan 

masyarakat yang memiliki rasa 

keegoisan. Bagai dua sisi mata 

uang fenomena sosial ini tidak akan 
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dapat terhindarkan. Indonesia 

sebagai negara dengan tingkat 

kemajemukan sosial yang tinggi 

tentu saja akan sangat mudah untuk 

menjumpai fenomena ini. Di dalam 

kehidupan masyarakat majemuk 

akan tercipta suatu stratifikasi 

sosial dimana secara umum 

masyarakat akan terbagi menjadi 3 

kelompok berdasarkan kemampuan 

ekonominya, yaitu kelompok atas, 

kelompok menengah, dan 

kelompok bawah.  

 Stratifikasi sosial ini adalah 

fenomena sosial yang tidak akan 

terhindarkan, selain itu juga akan 

berpengaruh terhadap kehidupan di 

setiap kelompok. Salah satu 

dampak yang kemudian muncul 

adalah adanya gap (jarak) 

antarkelompok yang juga 

disebabkan karena adanya 

perbedaan perlakuan kepada setiap 

kelompok. Sudah menjadi hal yang 

wajar jika kelompok atas 

diperlakukan dengan spesial, 

mendapatkan servis dan fasilitas 

utama, dihormati, didengarkan 

pendapatnya, atau bahkan akan 

hampir selalu mendapat prioritas 

utama dalam segala aspek. Hal ini 

akan berbeda dengan kelompok 

bawah. Masyarakat di kelompok 

bawah sering kali dipersulit dalam 

birokrasi, mendapatkan perlakuan 

tidak baik, tidak didengarkan 

aspirasi pendapatnya,  dan hanya 

dapat mengakses fasilitas yang 

biasa saja. Hal semacam ini seakan 

tidak pernah absen dalam 

pemberitaan di media masa.  

 Setiap hari selalu saja 

terdapat pemberitaan tentang kasus 

pencurian yang didasari oleh motif 

ekonomi. Beberapa saat lalu media 

masa memberitakan bahwa ada 

seorang nenek dimejahijaukan 

karena telah mencuri kakao dengan 

alasan desakan ekonomi. Sebagian 

masyarakat akan menyalahkan 

tindakan nenek yang mencuri. Ada 

juga kelompok masyarakat yang 

justru memandang pemilik kebun, 

yang notabene tergolong orang 

kaya, tidak memiliki rasa empati 

dam egois hingga tega melaporkan 

nenek ke Polisi. Kasus semacam ini 

sudah sering kali terjadi dan sangat 

disayangkan apabila harus selalu 

terulang kembali. Apabila 

masyarakat memiliki rasa 

kepedulian kepada sesama dan 

dapat mengendalikan rasa egoisnya 

berbagai  tindak kejahatan yang 
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ditimbulkan karena alasan faktor 

ekonomi sekiranya akan dapat 

diminimalisir atau bahkan tidak 

akan muncul sama sekali. 

 Dewasa ini, masyarakat 

justru semakin menjadi 

individualis. Perkambangan zaman 

menjadikan perubahan pemikiran 

masyarakat dimana sebagian besar 

orang berperilaku bahwa seakan-

akan hidup hanya untuk mencapai 

kesuksesan dirinya sendiri. 

Masyarakat seolah terdoktrin 

bahwa kebahagian didapat 

manakala dapat mencapai 

kesuksesan dan berlimpah materi. 

Tidak jarang jalan yang ditempuh 

justru dengan menjatuhkan orang 

lain. Berdasarkan fenomena 

tersebut mencerminkan belum 

adanya caring economic 

(kepedulian ekonomi) dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 Kondisi masyarakat yang 

ada saat ini bukan terlahir begitu 

saja., melainkan disebabkan oleh 

proses yang dilalui seseorang dari 

lahir hingga menjadi dewasa yang 

akan sangat menentukan sifat dan 

watak orang tersebut. Berbagai 

faktor akan sangat berpengaruh 

terhadap proses pembentukan 

kepribadian serta kecerdasan 

seseorang, salah satunya adalah 

faktor pendidikan. Secara umum 

pendidikan dibagi menjadi tiga, 

yaitu pendidikan informal, formal, 

dan nonformal. Sekolah sebagai 

salah satu wadah pendidikan formal 

memiliki peranan yang penting 

dalam mendidik masyarakat, dalam 

hal ini guru menjadi pendidik 

sekaligus agent of change 

diharapkan mampu mengarahkan 

siswa sejak dini agar tidak hanya 

memiliki intelligence quotient (IQ) 

yang tinggi saja, akan tetapi juga 

emotional intelligence (EI) yang 

baik pula. Dengan demikian rasa 

kepedulian siswa akan lebih tinggi 

lagi, nantinya akan mengarahkan 

siswa sebagai generasi penerus 

bangsa yang memiliki caring 

economic. 

 

KEPEDULIAN 

Kepedulian adalah 

deskripsi kasih sayang seseorang 

yang muncul akibat adanya rasa 

ketidaktegaan melihat keadaan atau 

ketimpangan yang ada (Sumartono, 

2004:11). 

Kepedulian mencerminkan 

kemampuan sesorang untuk 
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berbelas kasih. Orang-orang yang 

manipulatif bisa jadi memiliki 

kemampuan lain dalam bidang 

kecerdasan sosial namun mereka 

gagal dalam hal kepedulian. 

Ketidakmampuan dalam aspek 

fasilitas sosial ini merupakan 

penanda paling kuat untuk tipe 

orang-orang antisosial, yang tidak 

peduli akan kebutuhan atau 

penderitaan orang lain, apalagi 

mencari bantuan untuk menolong 

mereka (Goleman, 2006:132) 

Kepedulian adalah bahasa 

yan bisa didengar oleh orang tuli 

dan dapat dilihat oleh orang buta. 

Bentuk kepedulian yang paling 

tinggi adalah empati yang tidak 

hanya melibatkan indra dan 

perasaan saja tapi juga tindakan 

(Banura, 2015: 185) 

Empati dapat diartikan 

sebagai kepedulian terhadap 

sesama. Penting sekali bagi anak 

memiliki rasa empati yang tinggi. 

Mengajari anak mengungkapkan 

rasa empati secara tidak langsung 

membantu anak untuk peduli pada 

sesama. Anak harus diajari bahwa 

dia tidak boleh tidak peduli atau 

diam saja ketika ada sesuatu hal 

buruk yang menimpa teman-

temannya. Bila anak terbiasa 

menungkapkan rasa empati, maka 

saat dewasa kelak dia akan punya 

rasa kepedulian yangtinggi pada 

orang lain (Parengkuan, 2010:19) 

Martin Hoffman (dalam 

Borba, 2002:43), seorang ahli yang 

terkenal dalam pengembangan 

moral, meyakini bahwa anak-anak 

mengembangkan empati mereka 

dalam beberapa tahapan, yaitu: 

Tahap 1: Empati Umum (Bulan-

bulan pertama kelahiran) 

Seorang anak tidak dapat 

membedakan dengan tegas antara 

dirinya dan lingkungannya, 

sehingga ia tidak dapat memahami 

penderitaan orang lain karena 

menganggap penderitaan itu 

sebagai bagian dari dirinya. Bayi 

berusia enam bulan mendengar 

bayi lain menangis dan ikut mengis 

juga. 

Tahap 2: Empati Egosentris 

(Mulai usia 1 tahun) 

Reaksi seorang anak kepada 

anak lain yang sedang menderita 

perlahan-lahan berubah. Dia 

sekarang memahami 

ketidaknyaman- an orang lain 

sebagai bukan bagian dari dirinya. 

Anak usia dua tahun melihat ibunya 
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menangis, lalu dia duduk di 

samping ibunya dan mengusap-

usap tangan ibunya dengan lembut. 

Tahap 3: Empati Emosional 

(Tahun-tahun pertama 

prasekolah)  

Pada saat usia sekitar dua 

atau tiga tahun, seorang anak mulai 

mengembangkan kemampuan 

memerankan orang lain. Dia 

mengenali bahwa perasaan 

seseorang mungkin berbeda dari 

perasaannya, yang dapat dengan 

sangat baik mengetahui sumber-

sumber penderitaan orang lain, dan 

menemukan cara sederhana 

memberikan bantuan atau 

menunjukkan dukungan. “Kamu 

tampak sedih. Sepedamu rusak. 

Kamu dapat menggunakan ini 

sebagai gantinya.” 

Tahap 4: Empati Kognitif 

(Tahun-tahun pertama sekolah 

dasar, mulai usia 6 tahun) 

Pada tahap ini seorang anak 

dapat memahami persolaan dari 

sudut pandang orang lain, sehingga 

ad peningkatan dalam usahanya 

mendukung dan membantu 

kebutuhan orang lain. 

Kemampuannya menggunakan 

bahasa untuk membantu orang lain 

juga meningkat pesat. “Nenek itu 

tampaknya membutihkan bantuan 

untuk menaiki elevator,” pikir 

Kelly: lalu ia menagan pintu 

elevator sehingga nenek itu dapat 

masuk dengan aman. 

Tahap 5: Empati abstrak 

(Tahun-tahun akhir masa 

kanak-kanak: usia 10 sampai 12 

tahun) 

Pada tahap ini seorang anak 

akan dapat memperluas empatinya 

melampaui hal-hal yang ia ketahui 

secara pribadi dan mengapamti 

langsung kelompok masyarakat 

yang belum pernah ia 

temui.”Masyarakat India tampak 

kelaparan. Jika saya 

menyumbangkan uang saya setiap 

pekan, mungkin mereka merasa 

lebih baik.”   

Keramahan dan kepedulian 

merupakan bagian dari kode 

genetik, amun jika sifat bawaan ini 

tidak dipelihara, keduanya akan 

lenyap (Shapiro, 1998:54). 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Hasil penelitian Daniel 

Goleman (dalam Riyanto, 

2009:258) menunjukkan bahwa 

sesungguhnya manusia memiliki 
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dua pikiran, satu yang berfikir dan 

satu yang merasa. Pikiran rasional 

adalah model pemahaman yang 

lazimnya kita sadari, lebih 

menonjol kesadarannya, bijaksana, 

mampu bertindak hati-hati dan 

merefleksi. Tetapi di samping itu 

terdapat sistem pahaman lain yang 

impulsif dan berpengaruh besar, 

bila terkadang seseorang bersifat 

tidak logis, yaitu pikiran emosional. 

Rasional dan emosional terkadang 

bekerja dalam keselarasan untuk 

melengkapi satu sama lain. Hal ini 

yang kemudian dikenal sebagai 

kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional. 

  Kecerdasan emosional 

(emotional intelligence) menutut 

manusia agar dapat mengembangan 

kemampuan emosional dan 

kemampuan sosialnya. 

Kemampuan emosional sendiri 

meliputi sadar akan keadaan emosi 

sendiri, kemampuan mengelola 

emosi, kemampuan mengelola 

emosi, kemampuan memotivasi 

diri, dan kemampuan menyatakan 

perasaan kepada orang lain 

(Tridhonanto, 2009:5). 

Terdapat tiga unsur pokok 

mengenai kecerdasan emosional, 

yakni kecapakan pribadi 

(mengelola diri sendiri), kecakapan 

sosial (menangani suatu 

hubungan), dan keterampilan sosial 

(kepandaian menggugah tanggapan 

yang dikehendaki orang lain). 

Kecerdasan emosional lebih 

menekankan kepada sifat perasaan, 

imajinasi, intuisi, maupun 

emosional. Apabila ditelaah lebih 

jauh lagi bahwa kecerdasan 

emosional meliputi berbagai aspek, 

di antaranya: 

1. Persepsi emosi 

Seorang anak yang 

menyadari akan emosinya nerarti ia 

telah mampu mengenali jenis emosi 

yang sedang dialaminya. 

Contohnya, ketika seseorang 

merasa cemburu, berbagai erasaan 

akan muncul, yakni cemas, kecewa, 

bahkan jengkel. 

2. Pemahaman emosi 

Sebenarnya semua saling 

terkait, jika seseorang tidak mampu 

mengenali emosi diri sendiri, 

tentunya akan sulit pula mengenali 

emosi orang lain. Ketidakmampuan 

meahami perasaan orang lain akan 

mengakibatkan terjadinya 

hambatan dalam menjalin 

hubungan dengan sesama.  
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3. Memotivasi diri 

Arti dari memotivasi diri 

merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang tergerak untuk 

melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Kemampuan seseorang dalam 

memotivasi diri dapat ditelusuri 

melalui berbagai hal, di antaranya: 

a. Cara mengendalikan 

dorongan hati 

b. Derajat kecemasan yang 

berpengaruh terhadap unjuk 

kerja sekarang 

c. Kekuatan berpikir positif 

dan 

d. Optimisme. 

Maka seseorang memiliki 

kemampuan memotivasi diri akan 

cenderung memiliki pandangan 

yang positif dalam menilai segala 

sesuatu yang terajadi dalam dirinya. 

Selain itu juga memiliki keinginan 

yang berbeda-beda antara satu 

orang dan orang lain. 

4. Mampu berempati 

Kata empati sendiri 

memiliki arti kemampuan alam 

perasaan seseorang untuk 

menempatkan diri ke dalam alam 

perasaan orang lain sehingga bisa 

memahami pikiran, perasaan, dan 

perilakunya. Manusia yang 

berempati merupakan seseorang 

yang memiliki kemampuan 

menghangatkan suasana dalam 

menempatkan dirinya pada situasi 

dan perasaan orang lain, tetapi dia 

tetap berada di luar perasaan orang 

lain dan tetap mempertahankan 

perasaan dirinya. 

5. Mampu menjalin sosial dengan 

orang lain 

Di dalam menjalin sosial 

dengan orang lain sebagai sifat 

yang hakiki pada diri manusia 

sebagai makhluk sosial. 

Kemampuan tersebut dibuktikan 

manusia dalam pergaulan dengan 

orang lain dan penampilan yang 

selaras dengan alam perasaannya 

sendiri. Selain itu dia juga bisa 

memimpin dan mengorganisir 

orang lain dan mampu mengatasi 

permasalahannya yang muncul 

dalam pergaulan antar sesama 

manusia. 

Merasakan yang dirasakan 

orang lain dan mampu memahami 

perspektif orang lain serta 

menumbuhkan hubungan saling 

percaya. Menurut Riyanto 

(2009:255) Seseorang dengan EI 

ini nantinya akan mampu: 
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1. Memperhatikan isyarat-isyarat 

emosi dan mendengarkan 

dengan baik. 

2. Menunjukkan kepekaan dan 

pemahaman terhadap 

perspektif orang lain. 

3. Membantu berdasarkan 

pemahamn terhadap kebutuhan 

dan perkembangan orang lain. 

4. Memberikan perhatian pada 

waktu yang tepat bagi orang 

lain yang memerlukannya. 

Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa kercerdasan 

kognitif hanya memiliki pengaruh 

sebesar 20% saja atas keberhasilan 

seseorang, sedangkan sisanya 

tergantung pada kecerdasan 

emosionalnya. Seseorang jajak dini 

harus dibiasakan dan diajarkan 

untuk dapat mengelola emosinya 

dengan baik. Menurut Mulyadi 

(2004:25) beberapa unsur 

kecerdasan emosi yang diharapkan 

dapat terpenehi pada diri seorang 

anak, antara lain: 

1. Anak belajar dan mampu untuk 

mengitenfikasi emosinya 

2. Mengekpresikan perasaannya 

3. Memperkirakan tingkat 

emosinya 

4. Mampu mengelola emosi 

5. Mampu menunda ledakan 

emosi 

6. Mampu mengendalikannya 

7. Mampu mengurangi tekanan 

diri akibat emosi, dan 

8. Dapat membedakan antara 

perasaan dan tindakan. 

Begitu emosi memgang 

peranan penting dalam penyesuaian 

diri seseorang, sebab akan 

mempengaruhi anak-anak pada saat 

mereka tumbuh menjadi remaja dan 

dewasa. Dengan mengajarkan anak 

untuk memahami dan 

mengekspresikan perasaannya, 

banyak aspek dalam perkembangan 

dan keberhasilan hidup akan dapat 

tercapai. 

 

CARING ECONOMIC 

Caring Economics is a 

framework for a more realistic 

understanding of economic 

dynamics in our knowledge/service 

age. For example, it shows the 

major contributions of care and 

care work to the economy of 

communities and nations (Cox, 

2014:8). 

A much more sensible, and 

realistic, standard for what is given 

economic value is what supports 
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and advances human survival and 

human development. By ths 

standard, a caring orientation –that  

is, concer for the welfare and 

development of ourselves, others 

and our natural environment –is 

highjly valued. So also is the work 

of caregiving and the creation of 

caring environments, whether in 

homes, businesses, communities, or 

government. This does not mean 

that all caring and caregiving 

should be paid in money (Eisler, 

2007:17).  

Caring economic atau 

kepedulian ekonomi secara 

sederhana dapat diartikan sebagai 

ekonomi yang mengacu pada nilai-

nilai, sikap, dan praktik yang 

membangun hubungan sosial antara 

orang-orang dan lingkungan 

mereka. Tidak lagi mementingkan 

diri sendiri sebagaimana sifat 

manusia sebagai homo economicus. 

Nilai kepedulian didasarkan pada 

pengalaman manusia sehari-hari 

dan umumnya dialami oleh semua 

orang. Seseorang akan hidup di 

dunia yang sama sekali berbeda jika 

peduli pada diri sendiri, untuk 

sesama manusia dan lingkungan, 

hal ini yang kemudian juga akan 

menjadi dasar untuk pemikiran 

ekonomi dan kebijakan. Untuk itu 

budaya tolong-menolong kiranya 

perlu untuk ditanamkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sebab untuk 

dapat menjadi suatu kebiasaan 

memerlukan proses dan tidak dapat 

dilakukan secara instan.  

Latane & Darley (dalam, 

Sarwono, 2002:344) membuat 

skema tentang lima langkah 

perilaku menolong, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Perilaku 
Menolong 

Sumber: Sarwono (2002:345) 
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Berdasarkan skema tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku menolong merupakan 

pilihan dari setiap individu tersebut. 

Untuk itu secara umum perlu 

adanya upaya untuk meningkatkan 

perilaku menolong, yaitu dengan 

mengurangi kendala penghambat 

perilaku menolong dan 

memasyarakatkan perilaku 

menolong (Sarwono, 2002:348). 

Mengurangi kendala 

menolong dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain: 

1. Mengurangi keraguan dan 

meningkatkan tanggung jawab. 

Misalnya, apabila terjadi 

peristiwa pencurian di sebuah 

pertokoan, biasanya pembeli 

lain akan pura-pura tidak tahi 

karena ragu apakah pencuri 

tersebut benar-benar seorang 

pencuri ataukah pegawai yang 

sedang mengecek barang dan 

dengan kata lain apa yang telah 

dilakukan orang tersebut bukan 

merupakan tanggung jawab 

pembeli lain. Lain halnya 

apabila ada yang berteriak,” 

Hei, ada orang yang mencuri,” 

secara spontan pengunjung lain 

juga akan langsung bereaksi 

karena mereka tidak ragu-ragu 

dan merasa terpicu untuk ikut 

beranggung jawab. 

2. Peningkatan rasa tanggung 

jawab dapat dipancing dengan 

ajakan secara pribadi. Orang 

yang diajak terlibat secara 

pribadi cenderung lebih 

menolong dari pada dianggap 

sebagai orang biasa saja. 

Sebagai contoh jika kita minta 

tolong dengan menyebut nama 

orang tersebut “Elok, tolong 

tutup pintunya,” tentu reaksi 

Elok akan berbeda jika dengan 

memanggilnya “Hei, tolong 

tutup pintunya”. Hal semacam 

ini merupakan sesuatu yang 

sangat sepele namun terkadang 

banyak orang yang tidak 

memperhatikan. Dengan 

memanggil nama orang secara 

pribadi akan lebih memberikan 

rasa hormat kepada orang yang 

akan dimintai pertolongan. 

3.  Meningkatkan rasa bersalah. 

Cara ini dapat dilakukan 

dengan mengingatkan 

seseorang akan kesalahannya, 

bukan bermaksud mengungkit-

ungkit kesalahan atau 

mengungkap aib oranglain, 
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hanya saja dengan demikian 

orang tersebut akan cenderung 

lebih mau menolong orang lain 

untuk menebus kesalahannya. 

4. Memanipulasi rasa gengsi atau 

harga diri seseorang. Jika kita 

dalam kegiatan relawan yang 

sedang mengumpulkan dana 

amal, kemudian ingin 

mengumpulkan sumbangan 

minimal sebesar Rp10.000,00 

per orang, maka kita harus 

mengatakan dahulu bahwa kita 

memerlukan sumbangan 

sebesar Rp50.000,00. Jika 

orang yang dimintai 

sumbangan kemungkinan 

menjawab jika tidak memiliki 

uang, maka kita harus 

menjawab boleh saja 

menyumbang sekadarnya, 

semisal Rp10.000,00. Dengan 

demikian orang tersebut akan 

menyumbang sebesar 

Rp10.000,00, gengsi orang 

tersebut akan tertolong dengan 

ikut menyumbang. Seringkali 

jika langsung diminta untuk 

nominal tertentu seseorang 

akan langsung menolak dengan 

alasan tidak memiliki uang.  

Cara kedua adalah dengan 

memasyarakatkan perilaku 

menolong. Upaya ini dapat 

ditempuh antara lain dengan 

melakukan: 

1. Mengajarakan inklusi moral, 

yaitu bahwa orang lain adalah 

golongan kita juga. 

Inklusi moral meningkatkan 

perilaku menolong. Di pihak 

lain perlu diupayakan 

menghindari eksklusi moral 

(dalam dialek Betawi: elo-elo, 

gue-gue), karena ekslusi moral 

merupakan sumber 

diskriminasi. Selain itu perlu 

juga diajarkan kepedulian atau 

altruisme melalui keluarga, 

sekolah (guru-guru), dan di 

kalangan teman. 

2. Memberikan atribusi 

“menolong” pada perilaku 

altruisme. Seorang yang sudah 

membantu orang lain, kemudia 

diberi ucapan “terima kasih 

atas pertolongan Anda” akan 

merasa bahwa perilakunya 

benar-benar membantu orang 

lain, sehingga dikemudian hari 

akan cenderung 

mengulanginya lagi. Kepuasan 

semacam ini tidak terdapat jika 
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perilaku menolong itu diberi 

imbalan uang. 

3. Memberi pelajaran tentang 

altruisme. Orang yang tahu 

bahwa keberadaan orang lain 

akan menghambat perilaku 

menolong akan tetap menolong 

meskipun di tempat tersebut 

banyak orang lain. Sebaliknya, 

orang yang tidak tahu akan 

berlalu begitu saja.  

 

PERAN GURU 

Guru memiliki peranan 

ganda sebagai pengajar dan 

pendidik. Tugas utama guru 

sebagai seorang pengajar adalah 

membantu perkembangan 

intelektual, afektif dan psikomotor, 

melalui penyampain pengetahuan, 

pemecahan masalah, latihan-latihan 

afektif dan keterampilan. 

Sedangkan tugas utama sebagai 

pendidik adalah membantu 

mendewasakan anak baik secara 

psikologis, sosial, dan moral. 

Dewasa secara psikologis berarti 

individu telah bisa berdiri sendiri, 

tidak tergantung pada orang lain, 

juga telah mampu bertanggung 

jawab atas segala perbuatnnya, 

mampu bersikap objektif. Dewasa 

secara sosial berarti telah mampu 

menjalin hubungan sosial dan 

kerjasama dengan orang dewasa 

lainnya, telah mampu 

melaksanakan peran-peran sosial. 

Dewasa secara moral, yaitu telah 

memiliki seperangkat nilai yang ia 

akui kebenarannya, ia pegang teguh 

dan mampu berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai yang menjadi 

pegangannya (Sukmadinata, 

2003:252). 

Menurut Susetyo (2012:17) 

sebagai seorang guru hendaknya 

menghindari beberapa hal berikut 

ini: 

1. Pandangan negatif terhadap 

siswa 

Kadang tanpa sadar guru 

mempunyai penilaian tertentu 

kepada siswanya. Penilaian tersbut 

dapat memengarujo sola[ dan 

perilaku guru kepada siswa. Seperti 

yang dikemukakan oleh Depotter 

(dalam Susetyo, 2012:17) bawha 

sering kali ketika berinteraksi 

dengan siswa dari kelompok 

berkemampuan tinggi, guru akan 

cenderumh lebih banyak 

mengumbar senyum, lebih banyak 

mengobrol dengan akrab, berbicara 

dengan penuh intelektual dan 
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penuh humor, menggunakan 

kosakata kompleks, dan bertindak 

lebih matang. Namun ketika 

berhadapan dengan siswa yang 

berkemampuan rendah, guru 

tersebut akan cenderung berbicara 

dengan lebih keras dan lambat, 

karena seolah-olah siswa tersebut 

lebih susah untuk memahami kata-

kata guru, saat berinteraksi guru 

akan lebih bergaya instruksional 

dan cenedurung otoriter. Hal ini 

dikarenakan guru memperlakukan 

siswanya sesuai dengan cap guru 

tersebut terhadap siswanya. 

 

2. Mengajarkan “tidak bisa” 

Seorang anak kecil yang 

dituntun oleh rasa ingin tahunya 

yang besar dan tanpa rasa takut 

tampak bagaikan orang dewasa 

yang tidak pernah menyerah. Anak 

kecil tidak mengenal kata “tidak 

bisa”. Walaupun gagal berkali-kali 

akan tetap berusaha mencoba lagi. 

Di sekolah, tanpa sengaja 

“keyakinan tidak bisa” semakin 

sering dialami siswa. Saat siswa 

melakukan kesalahan, guru kerap 

kali mengucapkan kata “tidak bisa” 

sehingga mental siswa tersebut 

menjadi down. Perasaan dan 

keyakinan tidak bisa siswa tersebut 

kadang digeneralisasikan pada 

konteks yang lain sehingga muncul 

siswa yang tidak mau berusaha 

(motivasi rendah), pasif, atau 

mencari konpensasi untuk 

mendapatkan perhatian dengan 

cara-cara negatif.    

 

3. Lebih mudah menyalahkan 

daripada memuji 

Semangat para guru untuk 

membuat siswa menguasi materi 

dapat berdampak pada sikap 

“menurut” dan “mengharuskan”. 

Ketika terjadi sesuatu yang tidak 

semestinya, guru akan mudah 

memberikan umpan balik yang 

negatif kepada siswa. Dalam 

keseharian mengajar, guru 

cenderung kurang peka atas kondisi 

positif siswa yang layak 

mendapatkan pujian. Sebaliknya, 

guru cenderung lebih mudah 

menyalahkan atau mengkritik 

siswa. Ternyata lebih sulit 

menemukan kehebatan siswa 

daripada kesalahan siswa. 

Akibatnya, banyak siswa yang 

sering mendapatkan umpan balik 

negatif dari guru dibandingkan 

dengan penghargaan. Guru tidak 
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terlatih untuk memuji dan 

membesarkan hati anak. 

 

4. Memunculkan kekerasan di 

kelas 

Jangan sampai seorang guru 

memberikan contoh dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja yang 

akhirnya menjatuhkan siswa. Baik 

itu kekerasan verbal apalagi 

kekerasan fisik. Adanya kekerasan 

yang dialami siswa di dalam kelas 

akan membekas pada benak siswa, 

sehingga dikhawatirkan dapat 

menimbulkan traumatis bagi siswa.  

 

5. Membiarkan siswa 

terperosok semakin dalam 

Seorang siswa yang 

membutuhkan bantuan sering kali 

tidak tahu bagaimana cara 

menyatkannya. Seorang remaja 

yang malu akan diam saja, 

sedangkan remaja yang lain akan 

mencari bantuan dengan cara 

menarik perhatian. Apakah guru 

mempunyai kepekaan terhadap 

kebutuhan siswa? Terkadang, 

ketika seharusnya memberikan 

bantuan pada siswa, guru justru 

menganggap tidak ada masalah. 

Ketika siswa menjadi semakin 

“nakal” guru menjadi terkejut. 

Padahal, perubahan sikap manusia 

biasnya terjadi secara bertahap 

untuk sampai pada kondisi yang 

ekstrem atau menjadi masalah yang 

serius. Yang terjadi adalah guru 

tidak sadar atas adanya perubahan 

demi perubahan yang dialami siswa 

dan akhirnya tersadar ketika sudah 

menjadi permasalahan yang berat. 

 

6. Yang penting adalah hasil, 

cara adalah nomor dua 

(tidak penting) 

Ketika seorang guru ditanya, 

lebih penting mana antara nilai 

yang tinggi dengan kejujuran? 

Sebagian besar guru menjawab 

kejujurana lebih oenting daripada 

nilai. Namun, dalam pembelajaran 

ternyata banyak yang lebih 

mementingkan nilai yang diperoleh 

siswa daripada kejujuran siswa itu 

sendiri. Sebagai contoh, guru 

dengan segera memberikan pujian 

pada siswa yang mendapatkan nilai 

tertiggi dari pekerjaan rumahnya 

daripada menanyakan bagaimana 

proses siswa mengerjakan tugas 

rumah tersebut. 
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7. Ukuran sukses tidaknya 

siswa adalah nilai tinggi pada 

pelajaran tertentu 

Siswa cenderung dianggap 

pandai ketika ia pandai dan 

memperoleh nilai tinggi pada 

pelajaran matematika, IPA, dan 

Bahasa Inggris. Sementara siswa 

yang memiliki nilai rendah pada 

mata pelajaran tersebut, walaupun 

budi pekertinya baik, disiplin, atau 

merupakan aktivis sekolah tidak 

dianggap sebagai anak yang pandai 

sehingga tidak diberi perhatian oleh 

guru. Akbiatnya siswa menjadi 

tidak termotivasi untuk 

mengembangkan diri seutuhnya. 

Mengajar bukan saja urusan 

kepala (otak) melainkan 

keseluruhan diri individu (fisik, 

perasaan, harga diri). Jadi, ketika 

mengajar, guru bukanlah seseorang 

yang sekedar bertugas  sebagai 

pembicara dan siswa adalah 

pendengarnya (Susetyo, 2012:21). 

Hubungan guru dan siswa tidaklah 

sebatas hubungan antara pembicara 

dan pendengar saja, tetapi 

hubungan antarmanusia secara 

keseluruhan baik fisik psikis, 

sosial, dan spiritual. Guru dituntut 

untuk lebih peduli serta memahami 

siswanya, begitu pula dengan siswa 

yang harus dengan sepenuh hati 

memperhatikan guru. 

 

PEMBAHASAN 

Begitu pentingnya sikap 

peduli untuk ditanamkan pada diri 

seseorang sejak dini sebab pada 

usia emas akan mempengaruhi 

bagaimana karakter seseorang di 

saat dewasa. Seseorang yang 

memiliki rasa kepedulian akan 

lebih mudah untuk memiliki jiwa 

altruisme. Hal yang perlu 

ditekankan adalah sebagai homo 

socius sekaligus homo economicus 

seseorang harus mampu 

memerankan kedua hal tersebut 

secara seimbang. Mengingat pada 

dasarnya manusia tetap akan 

membutuhkan satu sama lain mulai 

lahir hingga tutup usia nantinya. 

Rasa kepedulian sebagaimana yang 

telah dipaparkan oleh beberapa ahli 

akan dapat menghilang dari dalam 

diri seseorang manakala tidak 

dipupuk. Cara untuk memupuknya 

adalah dengan mengembangkan 

kecerdasan emosionalnya atau 

emotional intellegence. Saat ini 

sistem pendidikan di Indonesia 

sudah lebih maju dan jauh lebih 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

366 
 

baik. Kurikulum yang berlaku terus 

diperbaiki sehingga tidak semata-

mata terfokus untuk mencetak 

generasi penerus bangsa yang baik 

secara kognitif saja, melainkan 

berkembang baik secara emosional 

juga. 

Di beragai daerah hampir 

seluruhnya sudah menelenggarakan 

kegiatan PAUD, yang mana artinya 

sejak dini para generasi penerus 

bangsa sudah didik oleh guru-guru 

yang mengemban tugas mulia 

sebagai pendidik dan pengajar yang 

mengarahkan serta membimbing 

siswa siswinya menjadi insan 

cendikia yang berbudi luhur. 

Jangan sampai generasi penerus 

bangsa tergerus zaman sehingga 

semakin menjadi pribadi yang acuh 

dan individualis. Dahulu anak-anak 

akan lebih senang bermain bersama 

dengan teman-temannya di tanah 

lapang, panas terik matahari seakan 

tidak menjadi penghalang 

kegembiraan mereka. Saat senja 

datang mereka akan segera pulang 

dan bersiap untuk beribadah. 

Namun yang terjadi saat ini, anak-

anak hingga orang dewasa semua 

sudah disibukan dengan gadget 

mereka, mengembara di dunia 

maya dan justri tidak terbangun 

suatu relasi hubungan yang baik 

dengan lingkungan sekitarnya di 

dunia nyata. Dengan sangat 

mudahnya terpengaruh oleh mode, 

sehingga agar terlihat eksis tak 

jarang mereka melakukan segala 

cara agar dapat membeli barang 

yang sedang menjadi trend, atau 

pergi ke suatu tempat agar 

dikatakan kekinian. Orang semakin 

tidak dapat mengontrol emosinya, 

lebih mudah menghardik daripada 

memuji, lebih cepat memaki dari 

pada menasihati, lebih mudah 

berprasangka dari pada berpikian 

positif.  

Secara tidak langsung 

generasi saat ini digiring kepada 

kapitalisme. Orang akan sibuk 

bekerja mengumpulkan uang untuk 

dirinya sendiri demi mendapat 

kepuasan atau bahkan agar 

dipandang terhormat. Segala 

sesuatu sudah diukur berdasarkan 

uang. Kondisi ekonomi yang 

seperti inilah yang akhirnya 

menimbulkan kegelisahan para ahli 

ekonomi sehingga munculah suatu 

istilah caring economic, yang 

artinya saat melakukan kegiatan 

ekonomi seseorang tidak semata-



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

367 
 

mata didasarkan pada kepentingan 

diri sendiri tetapi juga atas dasar 

kepedulian pada sesama dan 

lingkunga. Inilah konsep yang 

diharapkan dapat 

terimplementasikan secara 

menyeluruh pada semua lapisan 

masyarakat agar kehidupan 

menjadi aman, tentram, dan damai. 

Bukan uang yang menjadi tolak 

ukur kehidupan yang bahagia, 

melaikan karena adanya 

kepedulian. 

Kembali pada peranan guru 

dalam menanamkan konsep caring 

economic, pada dasarnya manusia 

senang menirukan sesuatu. Hal ini 

dapat dijadikan dasar bagi guru 

untuk dapat mengajarkan suatu 

kepedulian ekonomi kepada siswa. 

Sebagai seorang pendidik dan 

pengajar guru dapat melakukan 

himbauan, ajakan, pemberian 

materi serta pemberian contoh 

kepada siswanya sehingga akan 

jelas apa yang dimaksudkan dengan 

kepedulian ekonomi tersebut.  

 

KESIMPULAN 

Kepedulian merupakan 

perwujudan kasih sayang terhadap 

sesama yang mana harus tetap 

dipupuk agar rasa kepedulian itu 

tidak lenyap. Kepedulian akan 

menciptakan empati dan altruisme 

dan hal tersebut dangat diperlukan 

mengingat kondisi sosial 

masyarakat saat ini cenderung 

menjadi individualis. 

Kesuksesan seseorang tidak 

hanya dilihat dan dipengaruhi dari 

kecerdasan IQ melainkan juga 

kecerdasan emosionalnya 

(emotional intellegence). Orang 

yang dapat mengontrol emosinya 

dengan baik akan dapat lebih 

mudah mengarahkan dirinya 

menuju kesuksesan, serta akan 

lebih menghargai orang lain. Jika 

kecerdasan emsionalnya baik maka 

orang tersebut juga memiliki 

kepedulian sosial yang baik pula. 

Caring economic atau 

kepedulian ekonmi adalah suatu 

cara pandang dan berilkau baru 

pada kegiatan ekonomi, walaupun 

sebagai homo economicus yang 

selalu ingin mendapat keuntungan 

besar dengan pengorbanan yang 

sedikit tetpai juga tetap peduli 

kepada sesama dan lingkungan 

sekitar.  

Guru sebagai pendidik serta 

pengajar memiliki peranan yang 
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penting untuk menanamkan konsep 

caring economic pada diri siswa. 

Pentingnya kepedulian ekonomi ini 

sebab kondisi masyarakat yang 

cenderung mengarah kepada 

kapitalisme serta kurangnya 

kepedulian terhadap sesama 

sehingga akan tercipta kedamaian, 

kebahagiaan, serta ketentraman di 

kehidpan bermasyarakat. 
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Abstrak 
Mengingat pentingnya peran pendidikan ekonomi dalam membentuk landasan perilaku ekonomi yang 

baik, maka salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan ekonomi adalah 

kinerja guru. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja  guru. Salah satunya 

adalah membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang  dimaksudkan sebagai forum 

pembinaan profesionalisme bagi guru mata pelajaran. Kenyataan yang ditemui di lapangan para guru 

masih mendapatkan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang 

profesional. Hal ini tentu kontra produktif dengan keberadaan MGMP yang berfungsi untuk 

meningkatkan kinerja guru.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas 

MGMP sebagai forum pembinaan profesionalisme guru ekonomi  Sekolah Menengah Atas Negeri di 

kabupaten Jombang terhadap kinerja guru. Subjek penelitian adalah anggota MGMP ekonomi SMA 

Negeri di kabupaten Jombang yang berjumlah 15 guru ekonomi. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan tes.  Alat tes yang digunakan dalam pengambilan data untuk kompetensi guru berasal dari tes 

UKG yang disadur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan alat tes yang digunakan 

dalam pengambilan data untuk kinerja guru disadur dari penilaian kinerja profesi guru dan angka 

kreditnya tanpa melihat kinerja guru ketika melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  nilai kompetensi profesional dan pada saat proses pembelajaran 

ekonomi adalah paling rendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas MGMP sebagai 

forum pembinaan profesionalisme guru ekonomi terhadap kinerja guru masih belum optimal. 

Disarankan untuk mengembangkan model pembinaan profesionalisme guru ekonomi dalam bentuk yang 

lain. 

 

Kata Kunci: efektivitas MGMP, forum pembinaan guru  

 

Peran pendidikan ekonomi pada 

hakekatnya diselenggarakan untuk 

membentuk sikap serta perilaku efektif 

dan efisien secara ekonomi yang 

dilandasi oleh etika moral yang benar 

dan kemampuan untuk mengelola 

reaksi psikologis dalam berekonomi. 

Tidak dapat diingkari bahwa berbagai 

kelemahan dalam perilaku ekonomi 

sumber daya manusia dan masyarakat, 

berpengaruh pada upaya mencapai 

pertumbuhan ekonomi sebagai bagian 

dari proses pembangunan ekonomi. 

Produktivitas sumberdaya manusia, 

inovasi dalam kegiatan usaha, etos 

kerja, motivasi untuk meraih 
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kesejahteraan, dorongan menabung dan 

berinvestasi, cerdik dan cermat dalam 

berkonsumsi dan respon positif serta 

kritis atas kebijakan-kebijakan yang 

digulirkan oleh pemerintah, hanya akan 

dapat tumbuh dan berkembang di 

kalangan masyarakat, bila mereka 

memiliki landasan perilaku ekonomi 

yang baik. 

Mengingat pentingnya peran 

pendidikan ekonomi dalam membentuk 

landasan perilaku ekonomi yang baik, 

maka salah satu faktor utama yang akan 

mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan ekonomi adalah kinerja 

guru. Hasibuan (2003:94) menyatakan 

bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu.  

Agar guru dapat meningkatkan 

kinerjanya, maka guru sebaiknya 

memiliki kompetensi. Herman (2011: 

23) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara variabel 

kompetensi dengan kinerja guru, 

alasannya adalah keempat kompetensi 

guru yang terdiri dari kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional memiliki pengaruh 

terhadap kinerja guru jika keempat 

kompetensi tersebut dilakukan dengan 

baik dan benar oleh guru. 

Berbagai upaya dari berbagai 

pihak terutama pemerintah dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kinerja 

guru. Salah satunya adalah membentuk 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP). MGMP dimaksudkan 

sebagai suatu wadah atau forum 

pembinaan profesionalisme bagi guru 

mata pelajaran yang berada di suatu 

tempat di kabupaten/ kota/ kecamatan 

yang berfungsi sebagai forum untuk 

saling berkomunikasi, belajar, bertukar 

pikiran dan pengalaman untuk 

mengatasi permasalahan yang ada dan 

berkembang di sekolah, sehingga 

MGMP diharapkan akan mampu 

meningkatkan kinerja guru akan 

profesinya. 

Ideal memang harapan pada 

organisasi MGMP ini, akan tetapi 

harapan itu masih terlampau jauh. 

Kenyataan yang ditemui di lapangan 
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para guru masih mendapatkan kesulitan 

dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya sebagai tenaga pendidik yang 

profesional. Kesulitan yang dihadapi 

diantaranya adalah kesulitan dalam 

mengembangkan silabus, menyusun 

perencanaan pembelajaran dan evaluasi 

belajar, guru juga melaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan, 

strategi dan metode yang juga kurang 

memadai. Hal tersebut diperkuat oleh 

kurangnya wawasan guru atas teori 

ekonomi dan hal-hal baru yang terkait 

dengan peristiwa ekonomi (Watts and 

Walstad, 2010). Hal ini berdampak 

kegiatan pembelajaran berlangsung 

monoton dan kurang menyenangkan, 

sehingga kompetensi yang hendak 

digarap dan ditanamkan pada peserta 

didik hanya sebatas tataran kognitif 

dengan pemahaman yang dangkal, 

sehingga sulit mengharap pengetahuan 

ekonomi yang tertanam akan secara 

efektif mempengaruhi sikap dan 

perilaku peserta didik. 

Hal ini tentu kontra produktif 

dengan keberadaan MGMP yang 

berfungsi untuk meningkatkan kinerja 

guru. Rosihan A (2011:158) 

menyatakan bahwa MGMP 

mempunyai pengaruh yang rendah 

dalam mempengaruhi kinerja mengajar 

guru. Hal ini juga tampak pada hasil  

penelitian yang dilakukan oleh Rizza 

Megasari (2012) yang menyimpulkan 

bahwa input, komponen proses dan 

output Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) ekonomi kota 

Malang dikatakan masih kurang, 

sehingga hasil yang seharusnya 

diperoleh berupa peningkatan kinerja 

dan mutu guru agar lebih profesional 

masih belum tercapai secara maksimal. 

Maka patut dipertanyakan bagaimana 

efektivitas MGMP sebagai wadah 

pembinaan profesionalisme guru 

ekonomi Sekolah Menengah Atas 

terhadap kinerja guru. Hal ini menjadi 

penting, karena tidak optimalnya peran 

MGMP tentu saja akan berpengaruh 

pada upaya peningkatan 

profesionalisme guru. 

Berdasarkan hal tersebut, maka 

penulis akan akan mendeskripsikan 

bagaimana efektivitas MGMP sebagai 

forum pembinaan profesionalisme guru 

ekonomi Sekolah Menengah Atas 
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Negeri di kabupaten Jombang terhadap 

kinerja guru.  

A. Kajian Literatur 

1. Profesionalisme Guru  

Guru memiliki peran yang 

strategis dalam bidang pendidikan, 

bahkan sumber daya pendidikan lain 

yang memadai seringkali kurang berarti 

apabila tidak disertai dengan kualitas 

guru yang memadai, oleh karenanya 

peran sentral guru dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan sangat urgent 

untuk dilakukan. 

Agar guru dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka guru 

sebaiknya memiliki kompetensi yang 

memadai untuk mengembangkan 

potensi peserta didik secara maksimal. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Usman (1999:15) yang menyatakan 

bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan dan keahlian khusus 

seorang guru dalam bidang keguruan 

yang memungkinkan dia mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara maksimal. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 

pasal 4 dan PP 19 Tahun 2005 pasal 28 

disebutkan bahwa peran guru adalah 

sebagai agen pembelajaran. Dalam 

fungsinya sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar sampai 

menengah, seorang guru harus 

memiliki empat kompetensi dasar, 

Pertama, kompetensi pedagogik yaitu  

kemampuan mengelola pembelajaran 

yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kedua, kompetensi kepribadian yaitu 

merupakan kemampuan yang melekat 

dengan diri. Oleh karena itu pribadi 

guru sering dianggap sebagai model 

atau panutan. Sebagai seorang model 

guru harus memiliki kompetensi yang 

berhubungan dengan pengembangan 

kepribadian (personal competencies). 

Ketiga, kompetensi profesional yaitu 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan untuk 

membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi. Kompetensi 

profesional adalah kompetensi atau 
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kemampuan yang berhubungan dengan 

penyesuaian tugas-tugas keguruan. 

Kompetensi ini merupakan kompetensi 

yang sangat penting karena langsung 

berhubungan dengan kinerja yang 

ditampilkan. Keempat, kompetensi 

sosial yaitu kemampuan berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.  

2. Penilaian Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan perilaku 

guru yang terkait dengan aktivitas 

mengajar yang dijalankan oleh seorang 

guru di dalam kelas pada umumnya, 

perilaku guru yang diharapkan adalah 

mendatangkan prestasi belajar yang 

maksimal dari para peserta didik 

(Nurhayati 2013:4).  

Kinerja yang optimal merupakan 

harapan semua pihak. Meskipun telah 

dilakukan berbagai upaya dari berbagai 

pihak dalam meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki guru, tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat berbagai 

kendala yang menyebabkan belum 

tercapainya kinerja guru secara 

optimal.  Mulyasa (2008:10) 

menyebutkan bahwa ternyata masih 

terdapat sedikitnya tujuh indikator yang 

menunjukkan lemahnya kinerja guru 

dalam melaksanakan tugas utamanya 

dalam mengajar, yaitu: (1) rendahnya 

pemahaman tentang strategi 

pembelajaran; (2) kurangnya 

kemahiran dalam mengelola kelas; (3) 

rendahnya kemampuan melakukan dan 

memanfaatkan penelitian tindakan 

kelas (classroom action research); (4) 

rendahnya motivasi berprestasi; (5) 

kurang disiplin; (6) rendahnya 

komitmen profesi; (7) rendahnya 

kemampuan manajemen waktu. Hasil 

penelitian United Nation Development 

Programe (UNDP) pada tahun 2007 

yang dimuat di http://media 

Indonesia.com/comindex.php.ar_id, 

menunjukkan kinerja guru yang belum 

maksimal. 

Kinerja guru sangat penting 

untuk diperhatikan dan dievaluasi 

karena guru adalah salah satu faktor 

penentu tinggi rendahnya mutu 

pendidikan karena kesuksesan 

penyelenggaraan pendidikan 

ditentukan oleh kesiapan guru dalam 

http://media/
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mempersiapkan peserta didik melalui 

proses belajar mengajar. Seorang guru 

yang menampilkan kinerja yang 

konstruktif dan efektif di dalam 

mengajar akan berdampak positif 

terhadap prestasi belajar peserta 

didiknya (Gaynd; 1998). 

Penilaian kinerja guru merupakan 

suatu proses yang bertujuan untuk 

mengetahui atau memahami tingkat 

kinerja guru satu dengan tingkat kinerja 

guru yang lainnya atau dibandingkan 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Sehingga pada akhirnya penilaian 

kinerja dapat dijadikan sebuah patokan 

dalam mengadakan 

pertanggungjawaban terhadap apa yang 

telah dilakukan. Bagi guru, penilaian 

kinerja berperan sebagai umpan balik 

bagi guru untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahannya sehingga dapat 

memperbaiki diri dan meningkatkan 

kinerjanya menuju guru yang 

profesional dan pada akhirnya nanti 

akan meningkatkan kualitas pendidikan 

peserta didik 

Ada berbagai instrument untuk 

mengukur kinerja guru, salah satu 

diantaranya adalah Uji Kompetensi 

Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja 

Guru (PKG). UKG merupakan kegiatan 

ujian untuk mengukur kompetensi guru 

sesuai dengan bidang studi dan 

kualifikasi akademik guru, sedangkan 

penilaian kinerja profesi guru adalah 

sebuah sistem pengelolaan kinerja  

berbasis guru yang didesain untuk 

mengevaluasi tingkatan kinerja guru 

secara individu dalam rangka mencapai 

kinerja sekolah secara maksimal yang 

berdampak pada peningkatan prestasi 

peserta didik. Dengan demikian, hasil 

penilaian kinerja akan menjadi profil 

kinerja guru yang dapat menjadikan 

gambaran kekuatan dan kelemahan 

guru. 

3. Pendidikan Ekonomi Yang 

Bermakna 

Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui pendidikan, 

selayaknya tidak sekedar difokuskan 

pada mengupayakan meningkatnya 

produktifitas sumber daya manusia 

dalam perannya sebagai tenaga kerja 

dan wirausaha yang menggerakkan 

mesin-mesin produktif perekonomian. 

Lebih dari itu, urgensi atas peningkatan 
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kualitas sumberdaya manusia 

seharusnya diletakkan dalam cakrawala 

yang lebih luas dengan memandang 

sumberdaya manusia sebagai pelaku 

ekonomi yang tindakan-tindakan 

ekonominya dalam tataran mikro 

maupun makro memberi warna dan 

pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Van 

Fossen,2011). Kegiatan pendidikan 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia 

berdasarkan premis tersebut 

seyogyanya diarahkan pada upaya 

membentuk sumberdaya manusia 

dengan perilaku ekonomi yang rasional 

dan bermoral, baik dalam kegiatan 

produktif maupun komsumtif.  

Akan tetapi sejumlah fenomena 

membuktikan belum efektifnya 

pelaksanaan pendidikan ekonomi di 

Indonesia, antara lain:  

1. Produktivitas sumberdaya manusia 

relatif masih rendah,  

2. Minat, semangat menabung dan 

berinvestasi di kalangan pelaku 

ekonomi masih memprihatinkan, 

tidak sebanding dengan semangat 

dan minat untuk berkonsumsi 

melalui kredit, 

3. Masih banyak pelaku ekonomi yang 

mengambil keputusan tanpa 

mempertimbangkan prinsip-prinsip 

rasionalitas ekonomi (trade off, 

opportunity cost, marginalism, dan 

incentive), yang mengakibatkan 

tidak efektifnya kegiatan produktif 

dan tidak efisiennya aktivitas 

konsumtif pelaku ekonomi, 

4. Jebakan emosi berkonsumsi dari 

produsen dan agen-agen 

distributornya, yang memerangkap 

pelaku ekonomi untuk berkonsumsi 

tanpa mempertimbangkan batas 

kemampuan, tingkat intensitas 

kebutuhan dan pentingnya 

mengelola keinginan, 

5. Berbagai penelitian yang dilakukan 

terhadap siswa jenjang pendidikan 

menengah, mahasiswa dan bahkan 

guru ekonomi, membuktikan bahwa 

literasi ekonomi (pemahaman dasar 

tentang bagaimana perekonomian 

bekerja) dan literasi keuangan 

(pemahaman dasar tentang 

pemanfaatan uang secara efektif dan 

efisien), mereka masih rendah, 
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6. Kurang bahkan dapat dikatakan 

tidak adanya respon atas praktik 

kegiatan ekonomi di sekitarnya yang 

menumbuhkan ketimpangan, 

ketidakadilan, kerusakan 

lingkungan dan praktek kegiatan 

ekonomi negatif lainnya. 

Senyampang tidak bersentuhan 

dengan kepentingan pribadinya, 

pelaku ekonomi tidak bereaksi 

terhadap kegiatan ekonomi satu 

pihak yang merugikan pihak 

lainnya, 

7. Masih marak praktik kriminal dalam 

kegiatan ekonomi, mulai dari 

pemalsuan produk, penipuan 

berkedok hadiah, investasi bodong, 

penyelundupan, tidak memenuhi 

kewajiban dalam hutang-piutang 

maupun pembayaran pajak, 

perdagangan narkoba, hingga yang 

paling cetar membahana yaitu 

korupsi. 

Tidak dapat diingkari berbagai 

kelemahan dalam perilaku ekonomi 

sumberdaya manusia dan masyarakat, 

berpengaruh pada upaya mencapai 

pertumbuhan ekonomi sebagai bagian 

dari proses pembangunan ekonomi. 

Produktivitas sumberdaya manusia, 

inovasi dalam kegiatan usaha, etos 

kerja, motivasi untuk meraih 

kesejahteraan, dorongan menabung dan 

berinvestasi, cerdik dan cermat dalam 

berkonsumsi, dan respon positif dan 

kritis atas kebijakan-kebijakan 

ekonomi yang digulirkan oleh 

pemerintah, hanya akan dapat tumbuh 

dan berkembang di kalangan 

masyarakat, bila mereka memiliki 

landasan perilaku ekonomi yang baik. 

Sementara landasan perilaku ekonomi 

yang baik hanya akan dapat dicapai 

melalui pengembangan dan 

pelaksanaan program pendidikan 

ekonomi yang baik dan berkualitas. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif-kualitatif. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan 

efektivitas MGMP sebagai forum 

pembinaan profesionalisme guru 

ekonomi Sekolah Menengah Atas 

Negeri di kabupaten Jombang terhadap 

kinerja guru. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah anggota MGMP 

ekonomi Sekolah Menengah Atas 
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Negeri di kabupaten Jombang yang 

berjumlah 15 orang guru ekonomi.  

Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan tes.  Alat tes yang 

digunakan dalam pengambilan data 

untuk kompetensi guru yang terdiri dari 

kompetensi  pedagogik, kompetensi 

sosial, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi profesional berasal dari tes 

UKG tahun 2015 yang disadur dari 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, sedangkan alat tes yang 

digunakan dalam pengambilan data 

untuk kinerja guru disadur dari 

penilaian kinerja profesi guru, tanpa 

melihat kinerja guru ketika 

melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Kinerja guru dalam 

penelitian ini hanya meneliti tentang 

pembuatan perencanaan program 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

C. Hasil dan Pembahasan 

KKM UKG tahun 2015 adalah 

55,00. Hasil penelitian tes UKG guru 

ekonomi Sekolah Menengah Atas 

negeri di kabupaten Jombang diketahui 

bahwa: (1) rerata nilai pedagogik 

49,94; (2) nilai kepribadian 54,77; (3) 

nilai profesional 50,55 dan (4) nilai 

sosial 54,50. Dari hasil penelitian itu 

dapat dilihat bahwa nilai masing-

masing kompetensi (pedagogik, 

kepribadian, profesional dan sosial) 

masih di bawah standar KKM UKG. 

Dari hasil tes UKG, apabila diurutkan 

dapat diketahui bahwa yang memiliki 

nilai tinggi adalah kompetensi sosial, 

kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional.  

Kompetensi profesional 

mendapatkan rerata yang rendah, 

padahal kompetensi ini merupakan 

kompetensi yang sangat penting karena 

langsung berhubungan dengan kinerja 

yang ditampilkan guru. Hal ini 

berdampak pada kurangnya 

pemahaman peserta didik pada 

wawasan ekonomi dan hal-hal baru 

yang terkait dengan peristiwa ekonomi, 

karena pengetahuan yang ditanamkan 

hanya pada tataran kognitif saja. 

Hasil penelitian penilaian tes 

kinerja guru ekonomi Sekolah 

Menengah Atas Negeri di kabupaten 

Jombang diketahui bahwa: (1) rerata 
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nilai perencanaan program 

pembelajaran 54,00; (2) nilai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

48,00; (3) nilai evaluasi pembelajaran 

50,00. Dari hasil tes kinerja guru, 

apabila diurutkan dapat diketahui 

bahwa yang memiliki nilai tinggi 

adalah pada saat perencanaan 

pembelajaran. evaluasi pembelajaran 

dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.  

Tingginya nilai pada saat 

perencanaan pembelajaran semestinya 

harus dibarengi dengan tingginya nilai 

pada saat proses pembelajaran, tetapi 

ternyata nilai untuk proses 

pembelajaran adalah paling rendah. Hal 

ini dikarenakan pendekatan, strategi 

dan model yang digunakan oleh guru 

tidak sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran yang sudah dibuat. 

sehingga pembelajaran di kelas 

berlangsung monoton dan kurang 

menyenangkan.  

D. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa efektivitas MGMP sebagai 

forum pembinaan profesionalisme guru 

belum optimal, hal ini terbukti dari 

rendahnya nilai kompetensi profesional 

dan pada saat proses pembelajaran 

ekonomi. Ini menyebabkan  

pengetahuan ekonomi yang ditanamkan 

sulit mempengaruhi sikap dan perilaku 

peserta didik dan pembelajaran di kelas 

berlangsung monoton dan kurang 

menyenangkan. Kelemahan dalam 

perilaku ekonomi sumber daya manusia 

dan masyarakat, berpengaruh pada 

upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 

sebagai bagian dari proses 

pembangunan ekonomi.  

Saran peneliti, perlu dikaji untuk 

mengembangkan model pembinaan 

profesionalisme guru ekonomi dalam 

bentuk yang lain.  
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MENINGKATKAN KREATIFITAS PESERTA DIDIK DENGAN INOVASI 

PEMBELAJARAN DALAM BIDANG EKONOMI 

 

Dian Eka Prasastianta 
MAN Wlingi, email: ekaprasastiantadian@gmail.com 

 

Abstrak 
Pengertian inovasi pembelajaran adalah penemuan yang bisa berupa sesuatu ide, barang, kejadian, 

dan metode  sebagai hal yang baru bagi dunia pendid ikan. Dalam rangka membuat inovasi 

pembelajaran diperlukan adanya peran dari berbagai sektor diantaranya pendidik, peserta didik, 

fasilitas dan lingkup sosial masyarakat. Tahap-tahap proses inovasi menjadi inspirasi bagi pendidik 

ekonomi dalam menciptakan classroom management dalam pembelajaran ekonomi. Untuk ini maka dua 

hal  yang harus diperhatikan untuk berhasilnya penerapan inovasi adalah peserta didik harus berperan 

secara aktif dalam pembelajaran dan perbedaan individual peserta didik harus diakomodasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka membuat inovasi pembelajaran  diperlukan adanya 

peran dari berbagai sektor diantaranya pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas dan lingkungan 

sosial masyarakat. Untuk melakukan inovasi pembelajaran langkah yang dapat dilakukan oleh 

pendidik adalah mengidentifikasi peserta didik antara yang aktif, biasa dan kurang aktif dan 

mengidentifikasi peserta didik dari kemampuan akademik pintar, biasa dan kurang pintar. 

 

Kata Kunci: Inovasi pembelajaran, pendidik, peserta didik 

 
Tidak bisa diragukan lagi 

bahwasanya manusia tak akan 

terlepas dengan mengeksplorasi 

segala sumber daya yang 

dimilikinya. Dengan cara 

mencurahkan segala daya dan 

kemampuanya untuk selalu berinovasi 

menemukan sesuatu yang baru yang 

dapat membantu hidupnya menjadi 

lebih baik. Jika manusia tidak menggali 

segala kemampuanya maka ia akan 

tertinggal bahkan tergerus oleh zaman 

yang selalu berkembang. 

Dalam proses pendidikan 

persekolahan, kegiatan pembelajaran 

memiliki peran yang amat penting. Jika 

proses pembelajaran berlangsung tidak 

baik, dapat dipastikan hasil pendidikan 

juga tidak baik, tidak berkualitas, dan 

juga tidak relevan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terjadi di dunia nyata. 

Karena proses pembelajaran 

memegang peran yang amat penting 

dalam pendidikan, implikasinya guru 

dan peserta didik merupakan fihak-

fihak yang amat penting dalam 

mailto:ekaprasastiantadian@gmail.com
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menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas. Mengapa 

penentu keberhasilan proses 

pembelajaran itu terletak di tangan guru 

dan peserta didik? Karena proses 

pembelajaran yang baik merupakan 

proses yang interaktif dan dialogis. Jika 

fihak-fihak yang terlibat di dalamnya 

tidak siap untuk itu dan juga tidak 

memiliki partisipasi secara aktif, maka 

proses itu akan “kontraproduktif” – 

tidak membuahkan hasil yang 

maksimal atau bahkan dapat 

membuahkan hasil yang sifatnya justru 

tidak mendidik. Dalam proses seperti 

itu, dengan tidak disadari dapat terjadi 

transfer nilai-nilai negatif dalam proses 

pembelajaran. Agar dapat mencegah 

terjadinya transfer of negative value 

dalam proses pembelajaran, guru perlu 

melakukan inovasi dalam proses itu 

secara sistemik dan berkelanjutan. 

Untuk dapat melakukannya guru perlu 

memahami:  

1. Hakikat pembelajaran untuk bidang 

studi masing-masing;  

2.Berbagai teknik dan metode 

pembelajaran;  

3. Prinsip-prinsip pembelajaran;  

4. Cara-cara menerapkan manajemen 

kelas secara efektif;  

5. Penerapan prinsip-prinsip teori 

belajar seperti kapan harus 

melakukan reinforcement, 

punishment, pemberian motivasi 

secara kolektif, melakukan cognitive 

dissonance, teknik untuk menguasai 

siswa di kelas ketika berlangsung 

proses pembelajaran, dan 

sebagainya.  

6. Makna profesionalisme dan juga 

kepemimpinan (leadership) yang 

baik dalam proses pembelajaran.  

 

METODOLOGI 

Penulisan ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan 

studi pustaka, menurut Bogdan dan 

Biklen (dalam Akbar, 2007) “penelitian 

kualitatif acap kali disebut naturalistic 

sebab peneliti tertarik menyelidiki 

peristiwa-peristiwa sebagaimana 

terjadi secara natural”. Pendekatan 

kualitatif ini dipilih dengan alasan 

berikut: (1) realitas yang ada pada 

dasarnya bersifat ganda, terkonstruksi 

dan holistik; (2) antara orang yang 

mengetahui (knower) dan apa yang 
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diketahui (known) bersifat interaktif 

dan tak terpisahkan; (3) hanya waktu 

dan konteks yang memungkinkan 

berkaitan dengan hipotesis kerja; (4) 

semua entitas yang ada dalam kondisi 

saling simultan sehingga hampir-

hampir tidak mungkin membedakan 

antara sebab dengan akibat; dan (5) 

penelitian pada dasarnya tidak bebas 

nilai. (Lincoln dan Guba, dalam Akbar, 

2007).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Inovasi Pendidikan. 

Banyak para ahli yang 

merumuskan pengertian 

tentang inovasi. Everett M. Rogers 

(2013) menyebut “Innovation  as an 

idea, practice, or object that 

is perceived as new by an individual or 

another unit of 

adoption”. Inovasi  adalah suatu  ide, 

gagasan, praktik 

atau obyek/benda yang disadari dan 

diterima  sebagai suatu hal yang baru 

oleh seseorang atau kelompok untuk 

diadopsi. 

Ibrahim (2013) mengatakan 

bahwa inovasi adalah penemuan 

yang dapat berupa sesuatu ide, 

barang, kejadian, metode yang 

diamati sebagai sesuatu hal yang 

baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat).  

Abdulhak (2006) menyatakanbahwa i

novasipendidikan   sebagai “suatu per

ubahan yang baru dan secara kualitatif  

berbeda dari hal 

(yang ada)   sebelumnya dan sengaja 

diusahakan untuk meningkatkankema

mpuan guna   mencapai tujuan 

tertentu, termasuk 

dalam  bidang  pendidikan”. 

Pemberian pengalaman kepada 

siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah memang harus direncanakan 

secara sadar. Mengapa begitu? Agar 

pengalaman itu dapat direncanakan, 

dimplementasikan, dan dievaluasi 

dilihat dari aspek kekiniannya, 

ketepatannya, dan keefektifannya bagi 

upaya pemben-tukan hasil belajar yang 

berkualitas. Tanpa ada upaya yang 

sadar dengan disertai komitmen yang 

tinggi, kita sebagai guru, mustahil akan 

mampu memberikan pengalaman yang 

berharga bagi para siswa kita. Jika para 

siswa tidak memiliki pengalaman yang 
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berharga bagi kehidupannya dapat 

dipastikan bahwa mereka itu tidak akan 

mampu mandiri, tidak berani 

mengambil resiko dalam hidupnya.  

Manusia (termasuk juga para 

siswa kita tentunya) adalah makhluk 

Tuhan yang amat unik. Hal ini terjadi 

karena manusia dilengkapi dengan 

daya pikir, perasaan, dan emosi. Unsur-

unsur psikologis itu yang membedakan 

antara manusia dan makhluk Tuhan 

yang lainnya. Akibatnya, dalam 

memahami proses belajar, tak satupun 

teori yang secara komprehensif dapat 

menjelaskan bagaimana terjadinya 

proses belajar secara tuntas. Agar kita 

dapat mendorong proses pembelajaran 

yang mampu melahirkan lulusan yang 

memiliki kompetensi tinggi, kita perlu 

mengenal bagaimana sebenarnya 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

Proses belajar yang baik, menurut 

Gagne (2005) diawali dari fase 

motivasi. Jika motivasi tidak ada pada 

siswa, sulit akan diharapkan terjadi 

proses belajar dalam diri mereka. Dari 

motivasi ini akan lahirlah harapan-

harapan terhadap apa yang 

dipelajarinya. Jika siswa memiliki 

harapan yang tinggi, menurut teori dan 

berbagai penelitian, ada kemungkinan 

untuk berhasil dalam belajarnya. Oleh 

sebab itu, tugas utama guru dalam 

melakukan inovasi pembelajaran untuk 

menjamin terjadinya hasil belajar yang 

optimal pada siswa ialah 

menghidupkan motivasi belajar pada 

siswa. 

Sebaliknya, jika kinerja itu jelek 

berarti seorang siswa kurang berhasil 

dalam mengikuti proses belajar di 

sekolah. Kalau hal ini terjadi, ia akan 

memperoleh umpan balik (feedback). 

Jika seseorang dapat memanfaatkan 

dan mampu belajar dari umpan balik, 

berarti dia dapat melakukan proses 

belajar secara mandiri. Dalam keadaan 

seperti ini ia mampu belajar bagaimana 

belajar (learning how to learn).  

Proses pembelajaran di sekolah 

yang memiliki tujuan untuk 

membentuk lulusannya agar memiliki 

kompetensi dapat memanfaatkan teori 

Gagne tersebut di atas. Untuk 

kepentingan pembelajaran, yang dapat 

memungkinkan siswa menjadi mandiri 

setelah lulus dari sekolah, guru perlu 

memperkuat masing-masing tahap 
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proses pembelajaran. Di siniliah 

perlunya diadakan inovasi 

pembelajaran. 

Dilihat dari model 

pembelajarannya, guru perlu 

melakukan kegiatan proses 

pembelajaran secara interaktif, dan 

dinamik. Artinya jangan sampai guru 

mengajar hanya mengandalkan sistem 

ceramah dari waktu ke waktu. Kalau 

hal ini terjadi, maka proses 

pembelajaran akan terjebak pada model 

banking concept of education (Freire, 

2002). Dalam banking concept of 

education proses belajar-mengajar 

tidak akan mampu memberdayakan 

siswa, karena tugas penting guru adalah 

hanya membuat deposito informasi dan 

atau pengetahuan pada benak siswa 

tanpa harus mengetahui untuk apa 

semua informasi dan atau pengetahuan 

itu diberikan kepada mereka. Model 

pembelajaran yang demikian jelas tidak 

dapat digunakan untuk menanamkan 

kesadaran untuk belajar lebih jauh, 

sikap kreatif dan inovatif pada para 

siswa kita. Untuk menghindarkan diri 

dari proses pembelajaran model 

banking concept of education, seorang 

guru perlu mengadopsi dan menjawab 

empat pertanyaan instruksional yang 

dikemukakan Tyler (2007) berikut ini:  

1. What educational purposes should 

the school seek to attain ?  

2. What educational experiences can be 

provided that are likely to attain the 

purposes ?  

3. How can these educational 

experiences be effectively organized 

?  

4. How can we determine whether these 

purposes are being attained ?  

 

Untuk menjawab pertanyaan yang 

pertama, tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai, ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan, antara lain:  

1. Lakukan studi tentang siswa itu 

sendiri untuk mengetahui 

karakteristik mereka  

2. Lakukan studi tentang kehidupan 

kontemporer di luar sekolah 

(masyarakat).  

3. Gunakan bantuan filsafat tertentu 

dalam menentukan tujuan 

pembelajaran;  
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4. Gunakan bantuan teori psikologi 

dalam menentukan tujuan 

pembelajaran.  

 

Kemudian dalam menjawab pertanyaan 

kedua, bagaimana pengalaman belajar 

harus dipilih dalam pembelajaran, kita 

perlu memperhatikan beberapa prinsip, 

yaitu:  

1. Pengalaman belajar yang 

diberikan harus membuka peluang 

bagi siswa untuk 

mempraktikannya;  

2. Dengan mencapai tujuan belajar 

melalui pengalaman yang telah 

dipilih, siswa harus mendapatkan 

kepuasan;  

3. Pengalaman belajar yang 

digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran harus berada pada 

tingkat jangkauan daya pikir 

siswa;  

4. Banyak pengalaman belajar yang 

berbeda yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sama;  

5. Pengalaman belajar yang sama 

akan membawa hasil belajar yang 

berbeda-beda bagi siswa.  

Untuk menjawab pertanyaan 

yang ketiga, bagaimana pengalaman 

belajar harus diorganisasikan, ada 

paling tidak tiga persoalan yang harus 

diperhatikan: continuity, sequence, dan 

integration. Akhirnya untuk pertanyaan 

yang keempat, terkait dengan evaluasi 

pembelajaran. Hal yang penting dalam 

evaluasi pembelajaran ialah hindarilah 

error of measurement sampai sekecil 

mungkin. Untuk dapat demikian kita 

tidak dapat mengandalkan pada paper 

and pencil tests saja. Lebih jauh dari itu 

bentuk-bentuk evaluasi non-tes akan 

banyak membantu kita untuk melihat 

apakah para siswa kita telah memiliki 

jiwa dan sikap kreatif dan inovatif 

setelah mengikuti proses pembelajaran 

selama kurun waktu tertentu. Jika 

empat pertanyaan itu dapat diadopsi 

dan diadaptasikan dengan mengubah 

setting sekolah atau setting kelas di 

sekolah menjadi miniatur kehidupan di 

mana para siswa kelak akan berperan, 

kemungkinan besar guru terjebak pada 

proses pembelajaran model banking 

concept of education akan dapat 

dihindarkan. Dengan mencoba 

menjawab empat pertanyaan itu ke 
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dalam agenda aksi proses pembelajaran 

di setting kelas yang riil, seorang guru 

akan mampu menanamkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan kepada 

lulusan sekolah yang memiliki 

wawasan, jiwa dan sikap yang kreatif 

dan inovatif.  

Begitu juga komponen siswa, 

perlu diberdayakan dan 

memberdayakan diri agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara 

dinamik, dan sinergis. Pemberdayaan 

siswa dapat dilakukan oleh siswa 

sendiri dan juga dapat dilakukan oleh 

guru dan atau sistem belajar yang ada. 

Jika sistem belajar dapat menciptakan 

kondisi agar siswa selalu berperilaku 

akademik secara kritis - analitik, 

sintetik, holistik, maka proses 

pembelajaran di sekolah akan mampu 

melahirkan para lulusan yang memiliki 

daya adaptasi yang tinggi dengan 

lingkungan barunya. Sebaliknya, jika di 

sekolah tidak tercipta sistem belajar 

yang kondusif dan inovatif, siswa 

akhirnya tidak akan tumbuh dan juga 

tidak akan berkembang menjadi insan 

yang kritis yang memiliki kemampuan 

belajar untuk belajar.  

Akhirnya dari komponen materi 

atau kurikulum, pembelajaran di 

sekolah perlu melihatnya sebagai bahan 

ajar dalam arti yang luas dan dinamik. 

Hal ini berarti bahwa guru dan siswa 

secara sinergis perlu mengembangkan 

kurikulum yang ada majadi kegiatan 

belajar baik secara ideal, instruksional, 

maupun secara eksperiensial. Output 

pendidikan kita akan memiliki jiwa dan 

sikap kreatif-inovatif jika pada waktu 

mereka belajar di sekolah memiliki 

pengalaman kurikuler yang relevan dan 

aktual dengan tantangan nyata 

kehidupan. Hal ini baru dapat terjadi 

jika ada proses pengembangan bahan 

ajar secara profesional untuk 

kepentingan proses pembelajaran. 

Materi ajar atau kurikulum yang tidak 

pernah dikembangkan oleh guru secara 

sistematis akan mewariskan 

pengalaman belajar yang ketinggalan 

jaman. Kalau para siswa mewarisi 

informasi, pengetahuan, dan atau ilmu 

pengetahuan dalam format pengalaman 

belajar yang tidak relevan dengan 

tuntutan jaman, jangan berharap akan 

tumbuh sikap kreatif-inovatif di 

kalangan siswa. Apalagi mulai saat ini 
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semakin terasa bahwa perkembangan 

masa depan tidak pernah lagi berjalan 

linier sebagaimana pernah terjadi pada 

kurun waktu dua dekade terakhir. 

 

 Bagaimana Membuat Inovasi 

Pendidikan. 

Dalam rangka membuat inovasi 

pendidikan diperlukan adanya peran 

dari berbagai sektor diantaranya: 

1. Guru 

Guru sebagai ujung tombak dalam 

pelaksanaan pendidikan merupakan 

pihak yang sangat berpengaruh 

dalam proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, dalam suatu 

inovasi pendidikan, gurulah yang 

utama dan pertama terlibat karena 

guru mempunyai peran yang luas 

sebagai pendidik, sebagai orang tua, 

sebagai teman, sebagai dokter, 

sebagi motivator dan lain 

sebagainya. 

2. Siswa 

Sebagai obyek utama dalam 

pendidikan terutama dalam proses 

belajar mengajar, siswa memegang 

peran yang sangat dominan. Oleh 

karena itu, dalam memperkenalkan 

inovasi pendidikan 

sampai dengan penerapannya, siswa 

perlu diajak atau dilibatkan. 

3. Kurikulum 

Perubahan itu hendaknya sesuai 

dengan perubahan kurikulum atau 

perubahan kurikulum diikuti dengan 

pembaharuan pendidikan dan tidak 

mustahil perubahan darikedua-

duanya akan berjalan searah. 

4. Fasilitas 

Fasilitas, termasuk sarana dan 

prasarana pendidikan, tidak 

bisa diabaikan dalam dalam proses 

pendidikan khususnya dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, 

jika dalam menerapkan suatu inovasi 

pendidikan, fasilitas 

perlu diperhatikan. 

5. Lingkup Sosial Masyarakat. 

Dalam menerapakan inovasi 

pendidikan, ada hal yang tidak 

secara langsung terlibat dalam 

perubahan tersebut tapi bisa 

membawa dampak, baik positif 

maupun negatif, dalam pelaksanaan 

pembahruan pendidikan Masyarakat 

secara langsung atau tidak langsung, 
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sengaja maupun tidak, terlibat dalam 

pendidikan. 

 

Contoh Inovasi Pendidikan Dalam 

Pembelajaran Ekonomi. 

Tahap-tahap proses inovasi menjadi 

inspirasi bagi guru ekonomi 

dalam menciptakan Classroom 

Management dalam pembelajaran 

ekonomi. Untuk ini maka dua 

hal  utama yang harus diperhatikan 

untuk berhasilnya penerapan 

inovasi adalah: 

1) Siswa harus berperan secara aktif 

dalam pembelajaran. 

2) Perbedaan individual siswa harus 

diakomodasi. 

 

Untuk dapat memenuhi dua hal 

tersebut, maka langkah yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah: 

a)      Mengidentifikasi siswa antara yang 

aktif, biasa dan kurang aktif.  

b)      Mengidentifikasi siswa dari 

kemampuan akademik: pintar, biasa 

dan kurang pintar. 

        Memperhatikan hal di atas, 

maka pembelajaran model ini tidak 

dapat dilakukan hanya dengan model 

belajar klasikal yang menggunakan 

metoda ceramah (mono metoda), 

karena dengan model seperti itu siswa 

lebih banyak pasif yang sangat 

bertolak belakang dengan ciri dari 

model pembelajaran inovasi 

dengan kreatif dan produktif. 

Metode pembelajaran dapat 

digunakan secara bervariasi, antara lain 

metoda diskusi, metoda role playing, 

metoda pemberian 

tugas, metoda  kerja  kelompok, 

metoda karyawisata, 

metoda  demonstrasi  dan  metoda eks

perimen. Sedangkan pada prakteknya, 

agar inovasi dengan daya kreatif dan 

produktif dimiliki oleh seluruh siswa, 

maka siswa dapat dibentuk kelompok 

belajar dengan alternatif berikut: 

1)        Kelompok belajar atau kelompok 

tugas siswa, yang terdiri dari satu 

kelompok beranggotakan siswa yang 

aktif, satu kelompok yang 

beranggotakan siswa yang biasa-

biasa   saja   dan   satu   kelompok   ya

ng   beranggotakan   siswa   yang 

kurang/tidak aktif atau dilihat dari 

kemampuan akademiknya yaitu antara 

siswa yang pintar, sedang dan kurang 
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pintar. Pembentukan kelompok model 

ini, adalah dimaksudkan  untuk  melih

at perbedaan  hasil  model  pembelajar

an. Tentu saja pengelompokkan model 

pertama ini tidak dapat dipertahankan 

selamanya, karena hal ini bisa 

menimbulkan rasa kurang percaya diri 

atau percaya diri yang berlebihan 

(over confidence) dari 

kelompk tertentu. Oleh karena itu guru 

harus dapat memvariasikan kegiatan 

belajar dengan kelompok model kedua. 

2)        Kelompok belajar atau kelompok 

tugas siswa,  yang terdiri dari beberapa 

kelompok yang didalamnya 

beranggotakan percampuran   dari keti

ga karakteristik siswa di atas. Model 

pengelompokkan ini 

dapat menghilangkan perasaan negatif 

seperti halnya pada pengelompokkan 

model pertama, namun dengan syarat 

siswa yang memiliki kemampuan 

akademik lebih baik dari siswa lainnya 

tidak boleh terlalu dominan atau 

mengganggap remeh siswa 

lainnya. Disini siswa tersebut harus 

dapat menjadi pembimbing bagi siswa 

yang kurang. Untuk efektifnya model 

pengelompokkan ini, maka guru harus 

berperan aktif dengan cara melakukan 

monitoring terhadap kerja 

kelompok. Baik pada pengelompokan 

siswa model pertama maupun kedua, 

guru dapat memberikan materi kajian 

yang merangsang lahirnya ide 

dengan topik yang berbeda walaupun 

pokok bahasannya sama. 

 

KESIMPULAN. 

Dari uraian diatas bisa disimpulkan : 

1.   Pengertian inovasi pendidikan 

adalah penemuan yang dapat 

berupa sesuatu ide, barang, 

kejadian, metode yang diamati 

sebagai sesuatu hal yang baru 

bagi dunia pendidikan. 

2.   Dalam rangka membuat inovasi 

pendidikan diperlukan adanya 

peran dari berbagai 

sektor diantaranya : guru, siswa, 

kurikulum, fasilitas dan lingkungan 

sosial masyarakat 

3.    Contoh Inovasi Pendidikan Dalam 

Pembelajaran Ekonomi. 

     Untuk melakukan inovasi 

pendidikan langkah yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah: 
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a)  Mengidentifikasi siswa antara 

yang aktif, biasa dan kurang aktif 

b) Mengidentifikasi siswa dari 

kemampuan akademik: pintar, 

biasa dan kurang pintar. 
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UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN 

HASIL BELAJAR MAHASISWA MELALUI TIPE NHT  
 

Dwi Hasmidyani 
FKIP Universitas Sriwijaya;  email: dwi.hasmidyani@gmail.com 

 
 

Abstrak 
Partisipasi dan hasil belajar mata kuliah Ekonomi Mikro yang rendah pada mahasiswa kelas reguler 

program studi Pendidikan Ekonomi semester II FKIP Unsri menjadi masalah dalam penelitian 

tindakan kelas ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 

pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi dan hasil belajar mahasiswa dimana skor 

partisipasi dan hasil belajar mahasiswa meningkat disetiap siklus. 

 

Kata Kunci: pembelajaran kooperatif tipe NHT, partisipasi, hasil belajar 

 
Kualitas pembelajaran dan karakter 

peserta didik merupakan faktor yang 

menentukan kualitas pendidikan. 

Kualitas pembelajaran dilihat pada  

interaksi peserta didik dengan sumber 

belajar, termasuk pendidikan. Interaksi 

yang berkualitas merupakan interaksi 

yang menyenangkan. Menyenangkan 

berarti peserta didik belajar dengan 

senang untuk menguasai pengetahuan 

dan keterampilan. 

Peran pengajar bukan sebagai satu-

satunya sumber pembelajaran, 

melainkan sebagai fasilitator dan 

pengarah. Belajar merupakan suatu 

keterlibatan langsung atau memperoleh 

pengalaman individual yang unik. 

Belajar juga tidak terjadi sekaligus, 

tetapi akan berlangsung penuh 

pengulangan berkali-kali, 

berkesinambungan dan tanpa henti 

(Dimyati, 2006). 

Penerapan belajar yang efektif di 

kampus sampai saat ini masih sulit 

diterapkan khususnya pada mata kuliah 

Ekonomi Mikro karena banyak 

mahasiswa belum memahami konsep-

konsep dasar ekonomi mikro serta 

implementasinya dalam praktek di 

dunia nyata. Hal ini disebabkan karena 

model pembelajaran yang dilakukan 

oleh dosen kurang menarik karena 

masih menggunakan model 

konvensional. Peserta didik yang 

duduk di bangku universitas 

memerlukan cara belajar yang 

interaktif dan berpusat pada mahasiswa 

(student centre). Hal ini dimaksudkan 

agar mahasiswa kreatif memecahkan 

persoalan dan tidak hanya menunggu 
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materi dari dosen. Dari permasalahan 

di atas diperlukan solusi dengan 

mencari alternatif metode 

pembelajaran yang menarik. Salah satu 

model pembelajaran inovatif adalah 

model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT).  

Menurut Ibrahim, dkk., (2005) 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dikembangkan oleh Spencer Kagen 

untuk melibatkan lebih banyak peserta 

didik dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut.  

Dengan model pembelajaran NHT 

diharapkan mahasiswa akan aktif 

dalam mencari solusi dari sebuah 

permasalahansehingga didapatkan 

pembelajaran yang lebih menarik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut (1) 

Bagaimana implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dalam 

meningkatkan partisipasi mahasiswa 

pada mata kuliah Ekonomi Mikro? (2) 

Bagaimana implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dalam 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

pada mata kuliah Ekonomi Mikro.  

 

Model Pembelajaran Kooperatif dan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

NHT. 

Pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya  kerjasama, 

yakni kerjasama antar siswa dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Johnson dan Johnson 

dalam Ismail, 2003). 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dikembangkan oleh Spencer Kagen 

untuk melibatkan lebih banyak peserta 

didik dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut  

(Ibrahim, dkk., 2005).  Pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah model 

pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

saling membagi ide-ide dan jawaban 

yang paling tepat, serta dapat 

mendorong peserta didik untuk 

meningkatkan partisipasi dan 

kerjasama mereka. 

Berikut langkah-langkah dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT; 
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Pendahuluan 

Langkah 1: Penomoran  

Kegiatan ini diawali dengan membagi 

mahasiswa ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 3 sampai 6 mahasiswa, 

kemudian setiap mahasiswa diberi 

label nomor (antara 1 sampai 6). 

Menginformasikan materi pelajaran 

yang akan dibahas serta mengaitkan 

dengan materi pelajaran sebelumnya. 

Mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai secara 

rinci dan menjelaskan model 

pembelajaran NHT yang akan 

diterapkan. 

Memotivasi mahasiswa agar timbul 

rasa ingin tahu tentang konsep-konsep 

materi pelajaran yang akan dibahas. 

 

Kegiatan Inti 

Langkah 2: Mengajukan Pertanyaan 

Menjelaskan materi pelajaran secara 

singkat 

Mengajukan pertanyaan untuk seluruh 

kelompok 

Langkah 3: Berpikir Bersama 

Seluruh mahasiswa dalam 

kelompoknya masing-masing 

memikirkan jawaban pertanyaan yang 

diajukan dosen. 

Menyatukan pendapat jawaban 

dibawah bimbingan dosen dan 

memastikan bahwa anggota 

kelompoknya sudah mengetahui 

jawabannya. 

Langkah 4: Menjawab Pertanyaan 

Dosen memanggil salah satu nomor 

dari salah satu kelompok secara acak. 

Mahasiswa yang dipanggil nomornya 

dalam kelompok yang bersangkutan 

mengacungkan tangannya. 

Mahasiswa yang dipanggil nomornya 

mencoba menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas dan ditanggapi oleh 

kelompok lain. 

Jika jawaban dari hasil diskusi kelas 

sudah dianggap betul, mahasiswa 

diberi kesempatan untuk mencatat 

jawaban tersebut, namun apabila 

jawaban masih salah maka dosen 

memberikan penjelaskan tentang 

jawaban yang betul. 

Dosen memberikan pujian kepada 

mahasiswa atau kelompok yang 

menjawab betul. 

Penutup 

Dosen memberikan umpan balik. 

Dosen membimbing mahasiswa 

menyimpulkan materi pelajaran. 

Mahasiswa diberi tugas pekerjaan 

rumah atau mengerjakan kuis secara 

individu. 

Evaluasi 
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Untuk evaluasi hasil belajar dan 

pemberian penghargaan kelompok, 

peneliti mengadopsi pedoman 

penilaian dalam STAD, karena sampai 

saat ini belum ada pedoman penilaian 

dalam NHT. Langkah –langkah STAD 

dalam Slavin (2010) sebagai berikut: 

Pengetesan 

Dosen meminta mahasiswa menjawab 

kuis tentang materi pelajaran. Dalam 

banyak hal, butir-butir tes pada kuis ini 

harus merupakan suatu jenis tes uraian 

singkat, sehingga butir-butir itu dapat 

diskor di kelas atau segera setelah tes 

itu diberikan. 

Skor Peningkatan 

Mahasiswa memperoleh skor 

peningkatan berdasarkan tingkat skala 

dimana skor tes mereka melebihi skor 

dasar mereka. Uraian bagaimana skor 

individual ditentukan, ditunjukkan 

pada langkah-langkah berikut: 

Langkah 1: Menetapkan skor dasar 

Setiap mahasiswa diberikan skor 

berdasarkan skor-skor kuis yang lalu. 

Langkah 2: Menghitung skor kuis 

terkini 

Mahasiswa memperoleh poin untuk 

kuis yang berkaitan dengan pelajaran 

terkini. 

Langkah 3: Menghitung skor 

peningkatan 

Mahasiswa mendapatkan poin 

peningkatan yang besarnya ditentukan 

apakah skor kuis terkini mereka 

menyamai atau melampaui skor dasar 

mereka dengan menggunakan skala 

yang ditunjukkan pada Tabel 1, 

sedangkan format lembar penyekoran 

kuis ditunjukkan pada tabel 2. 

Penghargaan Skor Tim. 

Menurut Slavin (2010) pemberian 

penghargaan atas pencapaian 

kelompok didasarkan pada tiga 

tingkatan, yaitu tim baik, tim hebat, dan 

tim super. Langkah langkah penentuan 

dan penghargaan skor tim adalah 

sebagai berikut;  

Langkah 1: Penentuan skor tim 

Skor tim dihitung dengan 

menambahkan skor peningkatan tiap-

tiap individu anggota tim dan membagi 

dengan jumlah anggota tim tersebut. 

Langkah 2: Penghargaan atas prestasi 

tim 

Tiap-tiap tim menerima piagam 

penghargaan atau hadiah berdasarkan 

pada sistem poin seperti yang terlihat 

pada tabel 3. 

Untuk format lembar rangkuman 

penentuan penghargaan tim terdapat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 1. Skala Poin Peningkatan 
 

No Skor tes terkini 
Skor 
peningkatan 

1 Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 0 poin 

2 10 poin sampai 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 

3 Skor 0 sampai 10 poin di atas skor dasar 20 poin 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 

5 Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) 30 poin 

 
Tabel 2. Contoh Format Lembar Penyekoran Kuis 

 

No Mahasiswa 

Tanggal: Tanggal: 

Kuis:  Kuis: 

Skor Dasar Skor Kuis Skor Peningkatan   

1 A 90 100 30   

2 B 75 79 20   

3 C 55 46 10   

4 D 55 40 0   

5 E 85 98 30   

 
Tabel 3. Kriteria Penentuan 
Penghargaan Tim 

 
Rata-Rata 
Skor Tim 

Kriteria Penghargaan Tim 

6 ≤ N ≤ 15 Good Team (Tim Baik) 

16 ≤ N ≤ 20 Great Team (Tim Hebat) 

21≤ N ≤ 30 Super Team (Tim Super) 

 
 
 
 
 

Tabel 4. Contoh Lembar Rangkuman 
Penentuan Penghargaan Tim 
 
Nama Tim: Mawar 

Anggota Tim 
Siklus 

1 2 3 

A 30   

B 30   

C 20   

D 20   

Jumlah 100   

Rata-rata 25   

Penghargaan Tim 
Super 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partisipasi Mahasiswa dalam 

Proses Pembelajaran 

Menurut Tannenbaun dan Hahn 

(dalam Sukidin, dkk., 2010) 

partisipasi merupakan suatu tingkat 

sejauhmana peran anggota 

melibatkan diri dalam kegiatan dan 

menyumbangkan tenaga dan 

pemikirannya dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Menurut Dusseldor 

(dalam Sukidin, dkk., 2010) 

partisipasi diartikan sebagai kegiatan 

atau keadaan mengambil bagian 

dalam suatu aktivitas untuk mencapai 
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kemanfaatan secara optimal. Dalam 

hal ini ada dua macam partisipasi, 

yaitu partisipasi kontributif dan 

partisipasi inisiatif. 

Partisipasi kontributif adalah 

termasuk partisipasi yang mendorong 

aktivitas untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik, 

mengerjakan tugas terstruktur baik di 

kelas maupun di rumah. Sedangkan 

partisipasi inisiatif lebih mengarah 

pada aktivitas mandiri dalam 

melaksanakan tugas yang tidak 

terstruktur. Dalam hal ini siswa 

mempunyai inisiatif sendiri dalam 

mempelajari materi pelajaran yang 

belum pernah diajarkan dengan 

membuat catatan ringkas. Dengan 

demikian partisipasi kontributif 

maupun inisiatif akan membentuk 

siswa untuk selalu aktif dan kreatif 

sehingga mereka sadar bahwa ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat 

diperoleh melalui usaha keras, 

dengan demikian siswa juga 

menyadari makna dan arti penting 

belajar. 

Menurut Sudjana (2008) aspek-aspek 

partisipasi yang perlu diamati dalam 

membuat pedoman observasi 

aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok adalah: 

Memberikan pendapat untuk 

pemecahan masalah 

Memberikan tanggapan terhadap 

pendapat orang lain 

Mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

Motivasi dalam mengerjakan tugas 

Toleransi dan mau menerima 

pendapat orang lain 

Mempunyai tanggung jawab sebagai 

anggota kelompok 

 

 

 

Hasil Belajar  

Setiap proses belajar yang 

dilaksanakan oleh seorang siswa 

dapat menghasilkan hasil belajar. 

Hasil belajar yang bermutu hanya 

dapat dicapai melalui proses yang 

bermutu. Jika proses belajar tidak 

optimal, sulit diharapkan hasil belajar 

yang bermutu. Sebaliknya, seperti 

yang dikemukakan Sudjana (2008) 

proses pembelajaran yang optimal 

memungkinkan hasil belajar yang 

optimal pula. Ada korelasi antara 

proses pengajaran dengan hasil yang 

dicapai. Makin besar usaha untuk 

menciptakan kondisi proses 

pengajaran, makin tinggi pula atau 

produk dari pengajaran itu. Menurut 
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Dimyati dan Mudjiono (2006) hasil 

belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik 

bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Sedangkan menurut Hamalik 

(2008) hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku pada orang yang terjadi 

bila seseorang telah belajar.  

Sudjana (2008) mengemukakan 

bahwa hasil belajar  merupakan 

kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya salah satu 

indikator yang  menunjukan  hasil  

belajar  adalah  prestasi  belajar 

sekalipun hanya ranah kognitif. 

Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom (Sudjana, 2008) 

yang  mengklasifikasikan  

kemampuan hasil belajar ke dalam  

tiga kategori, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor. 

Informasi hasil belajar dapat 

diperoleh melalui ujian, kuesioner, 

wawancara, atau pengamatan. 

Informasi hasil belajar ranah kognitif 

dan psikomotor diperoleh melalui 

ujian, sedangkan ranah afektif 

diperoleh melalui angket, inventori, 

dan pengamatan. 

Menurut Depdiknas (2004), informasi 

hasil belajar dapat dimanfaatkan 

untuk: 

Mengetahui kemajuan hasil 

belajarnya. 

Mengetahui konsep-konsep atau teori 

yang belum dikuasai. 

Memotivasi diri untuk belajar lebih 

baik. 

Memperbaiki strategi mengajar. 

Hasil belajar merupakan suatu output 

dari kegiatan belajar, keberhasilan 

kegiatan belajar. Berhasil atau 

tidaknya perbuatan belajar  itu 

bergantung kepada bermacam-

macam faktor. Menurut Slameto 

(2010), faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa dapat digolongkan 

menjadi faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern, yaitu faktor yang 

berasal dari dalam individu yang 

sedang belajar, meliputi: faktor 

jasmaniah, berupa kesehatan dan 

cacat tubuh; faktor psikologis, berupa 

perhatian, minat bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan; dan faktor 

kelelahan, berupa kelelahan jasmani 

dan psikis. 

Faktor ekstern, yaitu faktor yang 

berasal dari luar individu yang sedang 
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belajar, meliputi: faktor keluarga 

berupa cara orang tua mendidik anak, 

relasi anggota keluarga, keadaan 

ekonomi, perhatian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan; faktor 

sekolah, berupa metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dan siswa, 

relasi antarsiswa, disiplin siswa, alat 

pengajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung sekolah, 

metode belajar, dan tugas rumah. 

Penelitian tindakan kelas ini 

mempunyai tujuan meningkatkan 

partisipasi mahasiswa dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata 

kuliah Ekonomi Mikro. Hasil 

penelitian tindakan kelas ini 

diharapkan dapat bermanfaat 

langsung bagi program studi,  

mahasiswa dan dosen. Manfaat 

tersebut masing-masing diuraikan 

sebagai berikut: (1) Mahasiswa dapat 

memperoleh pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan, 

sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi dan hasil belajar pada mata 

kuliah Ekonomi Mikro. (2) Dosen 

dapat memperoleh pengalaman dalam 

menggunakan model pembelajaran, 

khususnya model NHT, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. (3) Dapat 

memberikan sumbangan pemikiran 

bagi program studi dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

Ekonomi Mikro. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian tindakan 

kelas adalah metode yang digunakan 

dalam penelitian ini. Menurut Sukardi 

(2008), penelitian ini sangat cocok 

untuk meningkatkan kualitas subjek 

yang diteliti terutama kelas. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa siklus. Setiap siklus terdiri 

atas beberapa pertemuan. Setiap 

siklus terdiri dari empat kegiatan 

yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan evaluasi-refleksi. 

Aspek kegiatan ini dilakukan pada 

setiap siklus selama 4 bulan 

penelitian. Untuk lebih jelas 

pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat 

pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 1: Siklus Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

 
Pada siklus ini direncanakan, 

dilaksanakan, diobservasi, dan 

direfleksikan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran NHT. Hasil akhir siklus 

1 dijadikan dasar untuk 

merencanakan tindakan pada siklus 

ke-2. Pada siklus kedua juga 

direncanakan, dilaksanakan, 

diobservasi, dan direfleksikan proses 

pembelajarannya. Selanjutnya, hasil 

akhir siklus kedua dijadikan dasar 

untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses pembelajaran 

pada siklus ketiga. Pada siklus ketiga 

diharapkan sudah ditemukan 

formulasi yang paling efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar dan 

aktifitas mahasiswa dalam 

pembelajaran Ekonomi Mikro. Jika 

pada siklus ketiga tolok ukur yang 

diharapkan tidak tercapai, maka akan 

dilanjutkan ke siklus keempat dan 

seterusnya sampai siklus ke-n. Hal ini 

bertujuan agar kriteria keberhasilan 

yang diharapkan dapat tercapai. 

Pada penelitian ini ada empat 

tahap yang akan dilakukan, yaitu 

perencanaan, observasi, dan evaluasi-

refleksi. Untuk mengetahui gambaran 

penelitian tindakan kelas yang akan 

dilakukan berikut uraian secara rinci: 

 

Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan adalah: 

Menyiapkan lembar observasi 

aktivitas mahasiswa, angket 

partisipasi, soal tes, dan catatan 

lapangan. 

Menyiapkan rencana pelajaran yang 

telah disusun pada persiapan 

penelitian. 

PelaksanaanTindakan 

Pendahuluan 

Langkah 1: Penomoran 

SIKLUS 3 

Perencanaan 

Pelaksanaan Tindakan 3 

Observasi 3 

Evaluasi-Refleksi 3 

 

SIKLUS 2 

Perencanaan 

Pelaksanaan Tindakan 2 

Observasi 2 

Evaluasi-Refleksi 2 

 

SIKLUS 1 

Perencanaan 

Pelaksanaan 
Tindakan1 

Observasi 1 

Evaluasi-Refleksi 1 
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Kegiatan ini diawali dengan membagi 

mahasiswa ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 3 sampai 6 

mahasiswa, kemudian setiap 

mahasiswa diberi label nomor (antara 

1 sampai 6). 

Menginformasikan materi pelajaran 

yang akan dibahas serta mengaitkan 

dengan materi pelajaran sebelumnya. 

Mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

secara rinci dan menjelaskan model 

pembelajaran NHT yang akan 

diterapkan. 

Kegiatan Inti 

Langkah 2: Mengajukan Pertanyaan 

Menjelaskan materi pelajaran secara 

singkat 

Mengajukan pertanyaan untuk 

seluruh kelompok 

Langkah 3: Berpikir Bersama 

Seluruh mahasiswa dalam 

kelompoknya masing-masing 

memikirkan jawaban pertanyaan 

yang diajukan dosen. 

Menyatukan pendapat jawaban 

dibawah bimbingan dosen dan 

memastikan bahwa anggota 

kelompoknya sudah mengetahui 

jawabannya. 

Langkah 4: Menjawab Pertanyaan 

Dosen memanggil salah satu nomor 

dari salah satu kelompok secara acak. 

Mahasiswa yang dipanggil nomornya 

dalam kelompok yang bersangkutan 

mengacungkan tangannya. 

Mahasiswa yang dipanggil nomornya 

mencoba menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas dan ditanggapi oleh 

kelompok lain. 

Jika jawaban dari hasil diskusi kelas 

sudah dianggap betul, mahasiswa 

diberi kesempatan untuk mencatat 

jawaban tersebut, namun apabila 

jawaban masih salah maka dosen 

memberikan penjelaskan tentang 

jawaban yang betul. 

Dosen memberikan pujian kepada 

mahasiswa atau kelompok yang 

menjawab betul. 

Penutup 

Dosen memberikan umpan balik. 

Dosen membimbing mahasiswa 

menyimpulkan materi pelajaran. 

Mahasiswa diberi tugas pekerjaan 

rumah atau mengerjakan kuis secara 

individu. 

Penghargaan Kelompok 

Untuk evaluasi hasil belajar dan 

pemberian penghargaan kelompok, 

peneliti mengadopsi pedoman 

penilaian dalam STAD, karena 

sampai saat ini belum ada pedoman 
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penilaian dalam NHT. Langkah –

langkah STAD dalam Slavin (2010) 

sebagai berikut: 

Pengetesan 

Dosen meminta mahasiswa 

menjawab kuis tentang materi 

pelajaran.  

Skor Peningkatan 

Mahasiswa memperoleh skor 

peningkatan berdasarkan tingkat 

skala dimana skor tes mereka 

melebihi skor dasar mereka. 

Langkah 1: Penentuan skor tim 

Langkah 2: Penghargaan atas prestasi 

tim 

Tiap-tiap tim menerima piagam 

penghargaan atau hadiah berdasarkan 

pada sistem poin yang terlihat pada 

tabel 5. 

 

Tabel 5. Kriteria Penentuan Penghargaan 

Tim 
 

Rata-Rata 
Skor Tim 

Kriteria Penghargaan Tim 

6 ≤ N ≤ 15 Good Team (Tim Baik) 

16 ≤ N ≤ 20 Great Team (Tim Hebat) 

21≤ N ≤ 30 Super Team (Tim Super) 

 

Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah aktivitas yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dalam 

penelitian. Peningkatan hasil belajar 

dan partisipasi mahasiswa diperoleh 

dari tes dan observasi sesuai dengan 

ketuntasan belajar yaitu 85% 

mahasiswa mendapat nilai ≥ 71. 

 

Evaluasi-Refleksi 

Bahan refleksi didapat dari hasil 

evaluasi terhadap data tes dan lembar 

observasi aktivitas mahasiswa setiap 

siklus. Jika siklus I belum 

menunjukkan peningkatan hasil 

belajar dan partisipasi sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan, maka perlu 

dilakukan siklus II dengan 

mempertahankan tindakan yang 

sudah baik dan mencari solusi 

alternatif untuk tindakan yang perlu 

diperbaiki. Demikian juga dengan 

tindakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada siklus III. Apabila 

pada siklus II sudah terdapat 

peningkatan hasil belajar dan 

partisipasi sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan, maka siklus III tidak 

diperlukan lagi. 

Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh melalui tes (tes awal dan tes 

akhir), observasi, dan wawancara. 

Data hasil angket dan hasil tes akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif 

menggunakan skala Likert (tabel 6). 
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Tabel 6. Kategori Hasil Observasi dan Tes 
 

Skor Hasil 
Angket dan 
Observasi 
(%) 

Skor Hasil 
Tes 

Kategori 

81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
<20 

86-100 
71-85 
56-70 
40-55 
0-39 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang Baik 
Buruk 

Sumber: Riduwan (2012) dengan beberapa 
perubahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Siklus I 

Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan tindakan siklus I adalah: 

Mengadakan tes awal untuk 

mengetahui skor dasar. Materi tes 

awal adalah pokok bahasan 

Permintaan dan Penawaran, sub 

pokok bahasan: Teori Permintaan. 

Tes awal dilaksanakan hari Selasa, 

tanggal 19 Maret 2013. Hasil tes awal 

digunakan sebagai skor dasar pada 

sistem penilaian pembelajaran 

kooperatif, disamping itu juga dipakai 

untuk menentukan kelompok yang 

terdiri dari 6 anggota yang heterogen. 

Membentuk kelompok yang terdiri 

dari 6 anggota yang heterogen. Untuk 

memperoleh anggota kelompok yang 

heterogen peneliti berpedoman pada 

biodata mahasiswa dan hasil tes awal. 

Jumlah mahasiswa semester II 

sebanyak 42 mahasiswa, terdiri dari 

34 mahasiswa perempuan dan 8 

mahasiswa laki-laki. Dari jumlah 

mahasiswa tersebut peneliti membagi 

menjadi 7 kelompok. 

Menyiapkan rencana pembelajaran, 

lembar observasi, catatan lapangan, 

lembar kegiatan mahasiswa, lembar 

penskoran, lembar pertanyaan, dan 

soal tes I. 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dalam 

bentuk penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan sesuai dengan 

jadwal kuliah Ekonomi Mikro 

semester II. Materi kuliah siklus I 

adalah pokok bahasan Permintaan 

dan Penawaran, sub pokok bahasan: 

(1) Teori Permintaan, (2) Teori 

Penawaran. Adapun tahapan 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif 
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tipe NHT dalam siklus I adalah 

sebagai berikut: 

Pertemuan pertama: Selasa, 26 Maret 

2013. Dosen menyampaikan materi 

kuliah sub pokok bahasan: (1) Teori 

Permintaan, (2) Teori Penawaran.  

Pertemuan kedua: Selasa, 2 April 

2013. Pada pertemuan ini sebelumnya 

dilakukan pembahasan materi kuliah 

pada pertemuan pertama dilanjutkan 

dengan aktivitas diskusi kelompok 

yang disesuaikan dengan skenario 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Materi diskusi berupa materi kuliah 

yang telah disampaikan dosen pada 

pertemuan pertama. Selain itu setiap 

kelompok mengerjakan lembar 

kegiatan mahasiswa yang telah 

dipersiapkan dosen. Kemudian 

dilanjutkan dengan aktivitas 

pelaksanaan kuis. Kuis dikerjakan 

secara individual oleh masing-masing 

mahasiswa kemudian hasil kuis 

digunakan untuk menentukan skor 

peningkatan individu dan 

penghargaan kelompok. 

Observasi  

Observasi pelaksanaan tindakan 

siklus I dilakukan oleh dosen. 

Aktivitas yang dilakukan adalah 

mengamati aktivitas mahasiswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Observasi 

dilakukan dengan lembar observasi 

dan catatan lapangan. Rangkuman 

hasil observasi siklus I adalah sebagai 

berikut: 

Mahasiswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran walaupun masih ada 

beberapa mahasiswa yang kurang 

peduli terhadap pembelajaran 

tersebut. 

Pelaksanaan skenario pembelajaran 

kooperatif tipe NHT kurang efektif 

karena masih ada beberapa 

mahasiswa yang kurang paham 

dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Pada saat diskusi kebanyakan 

mahasiswa belajar secara individu 

bukan berkelompok. 

Pada saat post test mahasiswa terlihat 

kurang bersemangat. 

Evaluasi 

Evaluasi hasil tindakan siklus I 

berupa partisipasi mahasiswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dilakukan dengan angket dan hasil 

belajar dengan menggunakan soal tes 

I. Hasil tes kemudian diolah untuk 

menentukan skor peningkatan 

individu, rata-rata peningkatan 

kelompok serta kriteria penghargaan 

kelompok. 

Refleksi 
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Berdasarkan hasil observasi dan 

evaluasi siklus I maka perlu 

dilakukan refleksi untuk melihat 

kelemahan dan keberhasilan 

pelaksanaan tindakan siklus I. Hasil 

refleksi siklus I antara lain: 

Persentase rata-rata skor partisipasi 

sebesar 78,67% ini berarti berada 

dalam kategori baik, dengan 

demikian partisipasi mahasiswa pada 

siklus I masih perlu ditingkatkan. 

Rata-rata skor hasil belajar pada tes 

awal sebesar 63,45 dan rata-rata skor 

hasil belajar siklus I sebesar 76,64 ini 

berarti sudah ada peningkatan. 

Meskipun terjadi peningkatan namun 

persentase ketuntasan belajar baru 

mencapai 79%, sehingga hasil belajar 

mahasiswa perlu ditingkatkan lagi 

pada siklus II. 

Agar partisipasi dan hasil belajar 

meningkat, serta suasana belajar di 

kelas berlangsung lebih 

menyenangkan maka perlu 

dipersiapkan hadiah berupa alat tulis 

bagi tim yang memperoleh 

penghargaan tertinggi. Hadiah 

tersebut akan diberikan pada akhir 

pelaksanaan siklus II. 

Hasil refleksi siklus I ini akan 

digunakan untuk merencanakan 

pelaksanaan tindakan siklus II. 

 

Siklus 2 

Perencanaan  

Hasil refleksi siklus I digunakan 

untuk merencanakan tindakan siklus 

II. Kegiatan-kegiatan dalam 

merencanakan tindakan siklus II 

antara lain: 

Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan instrumen 

penelitian. 

Mengoreksi hasil tes I serta merekap 

hasilnya pada lembar penskoran. 

Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan siklus II dalam 

bentuk penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan sesuai dengan 

jadwal kuliah Ekonomi Mikro 

semester II. Materi kuliah siklus II 

adalah pokok bahasan Elastisitas 

Permintaan dan Penawaran, sub 

pokok bahasan; (1) Analisis 

Elastisitas Permintaan dan 

Penawaran, (2) Jenis Elastisitas 

Permintaan dan Penawaran. Adapun 

tahapan pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dalam siklus II 

adalah sebagai berikut: 

Pertemuan ketiga: Selasa, 9 April 

2013. Dosen menyampaikan materi 

kuliah sub pokok bahasan; (1) 
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Analisis Elastisitas Permintaan dan 

Penawaran, (2) Jenis Elastisitas 

Permintaan dan Penawaran. Sebelum 

menyampaikan materi pelajaran, 

dosen terlebih dahulu mengumumkan 

hasil tes I, skor kelompok dan 

penghargaan tim. dilanjutkan dengan 

aktivitas diskusi kelompok yang 

disesuaikan dengan skenario 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Setiap kelompok asal mengerjakan 

lembar kegiatan mahasiswa yang 

telah dipersiapkan dosen. 

Pertemuan keempat: Selasa, 16 April 

2013. Pada pertemuan sebelumnya 

dilakukan pembahasan materi kuliah 

pada pertemuan ketiga, pembahasan 

materi ini sekaligus untuk persiapan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

dilanjutkan dengan aktivitas diskusi 

kelompok yang disesuaikan dengan 

skenario pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. Selain itu setiap kelompok 

mengerjakan lembar kegiatan 

mahasiswa yang telah dipersiapkan 

dosen. Kemudian dilanjutkan dengan 

aktivitas pelaksanaan kuis. Kuis 

dikerjakan secara individual oleh 

masing-masing mahasiswa kemudian 

hasil kuis digunakan untuk 

menentukan skor peningkatan 

individu dan penghargaan kelompok. 

Observasi  

Berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti selama kegiatan 

pembelajaran nampak  bahwa 

mahasiswa sangat senang belajar 

dalam kelompok. Mereka aktif 

berdiskusi dalam menyelesaikan 

masalah. Mereka sudah ada rasa 

tanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompok. Berdasarkan 

hasil catatan lapangan selama 

pelaksanaan siklus II dapat 

disimpulkan: 

Mahasiswa sudah mulai memahami 

materi diskusi. 

Sebagian besar mahasiswa terlihat 

antusias dengan pembelajaran. 

Pada saat post test mahasiswa jauh 

lebih siap. 

Evaluasi 

Evaluasi hasil tindakan siklus II 

berupa partisipasi mahasiswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dilakukan dengan angket dan hasil 

belajar dengan menggunakan soal tes 

II. Hasil tes kemudian diolah untuk 

menentukan skor peningkatan 

individu, rata-rata peningkatan 

kelompok serta kriteria penghargaan 

kelompok. 

Refleksi 
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Berdasarkan hasil observasi dan 

evaluasi siklus II maka perlu 

dilakukan refleksi untuk melihat 

kelemahan dan keberhasilan 

pelaksanaan tindakan siklus II. Hasil 

refleksi siklus II antara lain: 

Persentase rata-rata skor partisipasi 

sebesar 88,49% ini berarti berada 

dalam kategori sangat baik, dengan 

demikian partisipasi mahasiswa pada 

siklus II sudah sangat baik.  

Rata-rata skor hasil belajar pada 

siklus I sebesar 76,64 dan rata-rata 

skor hasil belajar siklus II sebesar 

92,40 ini berarti terdapat peningkatan. 

Selain terjadi peningkatan rata-rata 

skor hasil belajar, persentase 

ketuntasan belajar juga telah 

mencapai 93%.  

Pada akhir pelaksanaan siklus II ini, 

tim yang memperoleh predikat super 

team dan great team memperoleh 

hadiah berupa alat-alat tulis, 

sedangkan kepada anggota good team 

yang lain, peneliti memberikan 

hadiah ballpoint sebagai penghargaan 

atas meningkatnya partisipasi dan 

hasil belajar mahasiswa 

 

Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

dan deskripsi model tindakan siklus I 

dan II maka pembahasan hasil 

penelitian seluruh siklus adalah 

sebagai berikut: 

Pembahasan Hasil Partisipasi 

Mahasiswa 

Rekapitulasi persentase rata-rata skor 

partisipasi siklus I dan II disajikan 

dalam tabel 7. sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Persentase Rata-

rata Skor Partisipasi Mahasiswa dalam 

Mengikuti Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

NHT 

 
 Siklus I Siklus II 

Persentase rata-
rata skor 
partisipasi 

78,67% 88,49% 

 
Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa 

terjadi peningkatan rata-rata skor 

partisipasi mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Partisipasi mahasiswa 

tersebut dalam hal: 

Berinteraksi dengan dosen. 

Berinteraksi antar mahasiswa. 

Memberikan pendapat untuk 

pemecahan masalah 

Memberikan tanggapan terhadap 

pendapat orang lain 

Mau menerima pendapat orang lain 

Motivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Motivasi dalam mengerjakan tugas 
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Mempunyai tanggung jawab sebagai 

anggota kelompok. 

 

Pembahasan Hasil Belajar 

Mahasiswa 

Rekapitulasi rata-rata skor hasil 

belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

Ekonomi Mikro tes awal, siklus I dan 

II disajikan dalam tabel 8 sebagai 

berikut:  

 

Tabel 8. Rekapitulasi Rata-rata Skor Hasil 

Belajar Mahasiswa dalam Mengikuti 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT. 

 

 Tes 
Awal 

Siklus I Siklus II 

Rata-rata 
skor hasil 
belajar  

63,45 76,64 92,40 

 

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa 

terjadi peningkatan rata-rata skor 

hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Ekonomi Mikro dengan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 

Pembahasan Hasil Angket Respon 

Mahasiswa 

Respon mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

menggunakan angket respon 

mahasiswa, catatan lapangan  

dan wawancara dengan mahasiswa. 

Rekapitulasi persentase hasil angket 

respon mahasiswa disajikan dalam 

tabel  9 sebagai berikut: 

 

 
 
 

Tabel 9. Rekapitulasi Persentase Hasil Angket Respon Mahasiswa Dalam Mengikuti 
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

 Siklus I Siklus II 

Persentase rata-rata skor respon mahasiswa 81,61 % 86,31 % 

Berdasarkan tabel 9 catatan lapangan 

dan wawancara dengan mahasiswa 

pada waktu pembelajaran kooperatif 

tipe NHT menunjukkan bahwa: 

Mahasiswa lebih berminat dengan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Mendorong mahasiswa lebih giat 

belajar. Lebih tertantang dalam 

menyelesaikan soal. Membangkitkan 

rasa senang dalam berdiskusi. 

Menumbuhkan rasa percaya diri 

dalam presentasi. Menimbulkan 

keberanian dalam mengemukakan 

pendapat 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Hasil belajar mahasiswa yang 

ditunjukkan oleh skor dasar hasil tes 

awal, tes I dan tes II mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. 

Dengan demikian pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah 

Ekonomi Mikro. 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dapat meningkatkan partisipasi 

mahasiswa. Partisipasi tersebut dalam 

hal; berinteraksi dengan dosen, 

berinteraksi antar mahasiswa, 

memberikan pendapat untuk 

pemecahan masalah,memberikan 

tanggapan terhadap pendapat orang 

lain, mau menerima pendapat orang 

lain, motivasi dalam mengikuti 

pembelajaran, motivasi dalam 

mengerjakan tugas, mempunyai 

tanggung jawab sebagai anggota 

kelompok. 

Selama mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe NHT mahasiswa lebih 

berminat dengan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, lebih tertantang 

dalam menyelesaikan soal, 

menumbuhkan rasa percaya diri 

dalam menyampaikan pendapat dan 

presentasi.  
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Abstrak 
Pembangunan wilayah perdesaan didaerah pegunungan seperti di Desa Wonomerto Kabupaten 

Jombang, tentunya memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah terutama dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat yang hidup (bermukim) pada wilayah 

pegunungan, pada umumnya hidup dalam kondisi keterbelakangan dan miskin (baik secara sosial 

dan ekonomi), mobilitas kehidupan yang rendah, serta minim informasi.    

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam 

mengembangkan sektor pariwisata khususnya desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan studi pustaka. Melalui focus group discussion (FGD) yang dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat setempat, diketahui bahwa strategi pengembangan desa wisata berbasis 

budaya local dilakukan dengan: 1) menggiatkan kembali tradisi Kenduren Kopi yang sudah turun 

temurun dijalankan dan hampir punah, 2) membudidayakan kembali kopi Exelca yang hampir 

berkurang populasinya, hal ini dilakukan mengingat kopi Exelca ini langka serta memiliki citarasa 

yag berbeda dengan kopi Robusta maupun Arabica, 3) membangun wisata edukasi kopi dengan 

kegiatan seperti petik kopi, roasting kopi sampai menjadi kopi siap minum. Melalui strategi 

pengembangan ini diharapkan dapat membuat masyarakat Desa Wonomerto lebih terberdaya. 

Selain itu dengan dikembangkannya desa wisata didaerah ini dapat menambah pendapatan 

keluarga sehingga kesejahteraan akan meningkat, angka kemiskinan berkurang. 

 

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Berbasis Budaya 

Lokal 

 

Paradigma baru pembangunan 

daerah pada saat sekarang adalah 

pembangunan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat, melalui 

penyediaan fasilitas dan prasarana 

publik, pengembangan sistem 

agribisnis, industri kecil dan 

pengembangan kelembagaan, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memanfaatkan 

potensi keunggulan sumber daya 

alam. Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakat 

mengelola sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan 

antara  pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan 

mailto:dwiwahyuni.stkipjb@gmail.com
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ekonomi dalam wilayah tersebut. 

(Mahyarni,dkk. JAM Vol.13 No.4. 

2015)  

Kabupaten Jombang merupakan 

kota kecil di Jawa Timur yang 

memiliki potensi untuk maju dan 

dapat dikembangkan terutama 

disektor pariwisatanya. Seperti 

diketahui bahwa akhir-akhir ini 

perkembangan pariwisata telah 

memberikan dampak pada para 

pelaku wisata untuk sadar akan 

eksistensi lingkungan sebagai 

penunjang kehidupan dimana 

penyelanggaraannya juga 

memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat lokal. Berbicara tentang 

pariwisata, maka pariwisata 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

yang secara langsung menyentuh dan 

melibatkan masyarakat, sehingga 

membawa berbagai dampak terhadap 

masyarakat setempat. Ada beberapa 

dampak yang berkaitan langsung 

dengan pengembangan pariwisata 

antara lain:     (1) sosial-ekonomi, (2) 

sosial-budaya, dan (3) lingkungan. 

Pembangunan pariwisata pada suatu 

daerah mampu memberikan dampak-

dampak yang dinilai positif, yaitu 

dampak yang diharapkan, bahwa 

peningkatan pendapatan masyarakat, 

peningkatan kesempatan kerja dan 

peluang usaha, dan peningkatan 

pendapatan pemerintah dari pajak dan 

keuntungan badan usaha milik 

pemerintah dan sebagainya. 

Kegiatan pariwisata dengan 

memanfaatkan sumberdaya lokal 

mulai dikembangkan mendasarkan 

pada tujuan ekonomi berkelanjutan, 

mendukung upaya-upaya pelestarian 

lingkungan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat 

(Fandeli, 2001). Fakta menunjukkan 

bahwa kemiskinan masih saja 

menjadi momok karena belum 

dilibatkannya kelompok masyarakat 

miskin secara komprehensif dalam 

setiap proses pengembangan wilayah, 

pembangunan dan pemanfaatan 

sumberdaya yang tersedia diwilayah 

tersebut. Oleh sebab itu 

pengembangan wilayah perdesaan 

melalui desa wisata merupakan 

terobosan dalam upaya 

memberdayakan masyarakat dan saat 

ini desa wisata menjadi sebuah trend 

bagi setiap pemerintah daerah dalam 

mengembangkan wilayahnya. Desa 

wisata merupakan salah satu potensi 

yang dapat dijadikan alternatif 
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sumber pendapatan bagi masyarakat. 

Daya tarik potensi budaya lokal pada 

saat sekarang menjadi penting, 

ditengah kebosanan terhadap budaya 

massa yang dibawa oleh kapitalisme 

global, sebagaimana  pendapat  

Giddens  (2001),  globalisasi menjadi 

alasan bagi kebangkitan kembali 

identitas budaya lokal diberbagai  

belahan dunia. 

Dalam mengembangkan desa 

wisata tentu harus memperhatikan 

kemampuan dan tingkat penerimaan 

masyarakat setempat yang akan 

dikembangkan menjadi desa wisata. 

Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakter dan kemampuan 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan 

dalam pengembangan desa wisata, 

menentukan jenis dan dan tingkat 

pemberdayaan masyarakat secara 

tepat. Untuk mengetahui penerimaan 

masyarakat terhadap kegiatan 

pengembangan desa wisata, maka 

harus diperhatikan beberapa hal 

antara lain: 1) tidak bertentangan 

dengan adat istiadat budaya 

masyarakat setempat, 2) 

pengembangan fisik yang akan dibuat 

untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan desa, 3) memperhatikan 

unsur kelokalan dan keaslian, 4) 

memberdayakan masyarakat desa, 5) 

memperhatikan daya dukung dan 

daya tampung serta berwawasan 

lingkungan. (Ditjenpar. Konsep Awal 

Pariwisata Inti Rakyat. Jakarta: 

Depparsenibud.1999.hlm.9)  

Salah satu desa yang berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi desa 

wisata di Kabupaten Jombang adalah 

Desa Wonomerto Kecamatan 

Wonosalam. Potret kehidupan 

masyarakat di Desa Wonomerto 

sangat sederhana, terbelakang dari 

teknologi, tetapi memiliki sikap 

gotong-royong yang tinggi. dalam 

memenuhi pangannya, mereka 

sebenarnya telah memanfaatkan 

sumberdaya alam seperti hasil kebun 

sebagai sumber kehidupan sehari-hari 

untuk dikonsumsi dan dijual di pasar. 

Dengan potensi sumberdaya alam 

yang melimpah,  seharusnya Desa 

Wonomerto ini bisa dikembangkan 

menjadi desa wisata. Desa 

Wonomerto lebih dikenal masyarakat 

Jombang sebagai daerah penghasil 

kopi, durian bido woro. Selain kedua 

komoditi tersebut, masyarakat juga 

menanam kakao, dan juga berbagai 

tanaman buah-buahan seperti 
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rambutan, alpukat, delima, manggis 

Selain tumbuhan dan buah, 

masyarakat juga beternak ayam dan 

sapi perah.  

Berbicara tentang budaya lokal, 

masyarakat di Desa Wonomerto 

memiliki tradisi yang unik dan sudah 

turun temurun dijalankan yaitu 

kegiatan “kenduren kopi”. Kenduren 

kopi selalu diadakan setiap menjelang 

panen petik kopi. Menurut 

masyarakat setempat hal ini 

dilakukan sebagai bentuk rasa syukur 

karena panen kopi yang melimpah. 

Akan tetapi beberapa budaya 

“kenduren kopi” tersebut mulai 

ditinggalkan tradisinya oleh 

masyarakat Desa Wonomerto. Tradisi 

“kenduren kopi” yang ditinggalkan 

tersebut disinyalir ada beberapa 

penyebabnya, yaitu 1) semakin 

berkurangnya produksi kopi karena 

masyarakat menggantinya dengan 

tanaman buah, 2) kaum laki-laki 

banyak yang keluar dari desa dan 

merantrau sehingga banyak kebun 

yang tidak terurus, tentu saja hal ini 

berdampak pada menurunnya 

produksi kopi. Perlu diketahui bahwa 

di Wonomerto ini ada jenis kopi 

peninggalan Belanda yang langka 

yaitu kopi Exelca. Kopi ini memiliki 

citarasa berbeda dari kopi jenis 

Robusta, Arabica. Akan tetapi saat ini 

kopi Exelca banyak distek dengan 

kopi Robusta dan Arabicca, sehingga 

produksi kopi Exelca menurun. 

Untuk mengembalikan produksi kopi 

yang sudah menurun setiap tahunnya 

dan untuk mengembalikan kembali 

sebutan Wonomerto sebagai 

penghasil kopi di Jombang maka 

diperlukan sebuah pengembangan 

desa wisata berbasis budaya lokal 

yaitu dengan menghidupkan kembali 

“Kenduren Kopi”, hal ini juga sebagai 

salah satu upaya dalam 

memberdayakan masyarakat lokal. 

Melalui pengembangan desa wisata 

berbasis buaday lokal yang dilakukan  

dengan menghidupkan kembali 

tradisi “Kenduren Kopi”, diharapkan 

menjadi daya tarik masyarakat Desa 

Wonomerto untuk membudidayakan 

kembali tanaman kopi sehingga dapat 

menarik anemo masyarakat lokal 

maupun domestik untuk berkunjung 

ke Desa Wonomerto sambil 

menikmati kopi asli Wonomerto.   

Melalui pembangunan pariwisata 

tersebut tentunya bisa menambah 

nilai ekonomi terutama pendapatan 
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keluarga. Sikap yang terbentuk 

adalah masyarakat lebih menjalin 

kegotong-royongan dalam 

melestarikan lingkungannya sehingga 

hasil pengelelolaan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Semakin banyak kita  melestarikan 

sumberdaya alam dan juga  

lingkungan maka semakin meningkat 

pula kesejahteraan masyarakat baik 

dari segi ekonomi dan sosial. 

Dalam melakukan penelitian ini, 

peneliti memiliki beberapa acuan 

penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Hastuti dkk dengan 

judul Model Pengembangan Desa 

Wisata Berbasis Kearifan Lokal 

Sebagai Strategi Pengentasan 

Kemiskinan di Lereng Merapi 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa diwilayah 

penelitian berdasarkan potensi 

potensi wilayah, kegiatan desa wisata, 

dan kearifan lokalnya dapat dibuat 

tiga model pengembangan Desa 

Wisata yaitu: 1) Desa Wisata 

Petingsari dijadikan alternatif model 

pengembangan desa wisata alam, 2) 

Desa Wisata Srowolan dijadikan 

alternatif model pengembangan desa 

wisata budaya, 3) Desa Wisata Brayut 

dijadikan alternatif model 

pengembangan desa wisata alam dan 

budaya. Penelitian lainnya yang 

dijadikan peneliti sebagai acuan 

adalah penelitian yang dilkaukan oleh 

Made Heny dengan judul 

Pengembangan Desa Wisata Berbasis 

Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa 

Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan desa wisata di 

Jatiluwih belum melibatkan 

masyarakat lokal. Peranan 

pemerintah terlihat dominan, padahal 

bila mengacu pada pendekatan tata 

kelola pemerintah yang bersih dan 

berkelanjutan peran pemerintah 

diharapkan menjadi fasilitator dengan 

memberikan peran dan manfaat yang 

lebih besar kepada masyarakat lokal. 

Diperlukan kemauan politik 

pemerintah untuk mengurangi 

perannya dalam pengembangan desa 

wisata dengan membuka ruang 

terbuka bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi. Didasarkan pada 

penelitian Hastuti dkk dan Made 

Heny maka penelitian melakukan ini 

dengan memfokuskan penelitian di 
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Desa Wonomerto Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Jombang.    

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menganalisis dan 

mengetahui strategi pengembangan 

desa wisata yang berbasis budaya 

lokal di Desa Wonomerto Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Jombang.   

 

KAJIAN TEORI 

Pembangunan Berbasis 

Pemberdayaan 

Istilah “pemberdayaan 

masyarakat” sebagai terjemahan dari 

kata “empowerment” mulai ramai 

digunakan dalam bahasa sehari-hari 

di Indonesia. Menurut definisinya, 

pemberdayaan diartikan sebagai 

upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan 

(strengthening) kepada masyarakat 

(Mas’oed, 1990). Keberdayaan 

masyarakat oleh Sumodiningrat 

(1997) diartikan sebagai kemampuan 

individu yang bersenyawa dengan 

masyarakat dalam membangun 

keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Sejalan dengan itu, pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai upaya 

peningkatan kemampuan masyarakat 

(miskin, marjinal, terpinggirkan) 

untuk menyampaikan pendapat dan 

atau kebutuhannya, pilihan-

pilihannya, berpartisipasi, 

bernegosiasi, mempengaruhi dan 

mengelola kelembagaan 

masyarakatnya secara bertanggung-

gugat (accountable) demi perbaikan 

kehidupannya. Dalam pengertian 

tersebut, pemberdayaan mengandung 

arti perbaikan mutu hidup atau 

kesejahteraan setiap individu dan 

masyarakat baik antara lain dalam 

arti: 

1. Perbaikan ekonomi, terutama 

kecukupan pangan 

2. Perbaikan kesejahteraan 

sosial (pendidikan dan 

kesehatan) 

3. Kemerdekaan dari segala 

bentuk penindasan 

4. Terjaminnya keamanan 

5. Terjaminnya hak asasi 

manusia yang bebas dari rasa 

takut dan kekhawatiran 

Pemberdayaan adalah sebuah 

proses agar setiap orang menjadi 

cukup kuat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan, dan 

mempengaruhi kejadian-kejadian 

serta lembaga-lembaga yang 
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mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa 

orang memperoleh ketrampilan, 

pengetahuan, dan kekuasaan yang 

cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang 

lain yang menjadi perhatiannya 

(Parsons, et al., 1994). Pendekatan 

utama dalam konsep pemberdayaan 

adalah bahwa masyarakat tidak 

dijadikan objek dari berbagai proyek 

pembangunan, tetapi merupakan 

subjek dari upaya pembangunannya 

sendiri. 

Pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai 

sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni 

yang bersifat “people-centered, 

participatory, empowering, and 

sustainable” (Chambers, 1995 dalam 

Kartasasmita, 1996). Dalam proses 

pemberdayaan masyarakat diarahkan 

pada pengembangan sumberdaya 

manusia (di perdesaan), penciptaan 

peluang berusaha yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Sesuai dengan 

visi Community Empowerment for 

Rural Development (CERD) yang 

dirilis oleh Departemen/Kementerian 

Dalam Negeri, pemberdayaan 

masyarakat desa ditujukan untuk 

memfasilitasi masyarakat sehingga 

memiliki daya dan upaya untuk 

mengelola pembagunan di desanya 

secara mandiri,  berkesinambungan 

dan bebas dari kemiskinan (CERD, 

2004).  

Metode Pemberdayaan 

Masyarakat 

Metode merupakan suatu 

kerangka kerja untuk menyusun suatu 

tindakan atau suatu kerangka 

berpikir, menyusun gagasan yang 

beraturan, berarah dan berkonteks 

yang berkaitan (relevan) dengan 

maksud dan tujuan. Menurut Totok 

Mardikanto, dkk (2013) dalam 

praktik pemberdayaan masyarakat, 

terdapat beragam metode 

pemberdayaan masyarakat 

“partisipatif” berupa: 

1. RRA (rapid rural appraisal) 

2. PRA (participatory rapid 

appraisal) atau penilaian desa 

secara partisipatif 

3. FGD (focus group discussion) 

atau diskusi kelompok yang 

terarah 

4. PLA (participatory learning 

and action) atau proses belajar 
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dan mempraktikkan secara 

partisipatif 

5. SL atau sekolah lapang 

(farmers field school) 

6. Pelatihan partisipatif 

Pengembangan Potensi Ekonomi 

Berbasis Budaya Lokal 

Menumbuhkembangkan ekonomi 

tak bisa lepas dari budaya setempat. 

Budaya harus menjadi basis 

pengembangannya. Dalam 

kebudayaan lokal ada yang disebut 

dengan kearifan lokal yang menjadi 

nilai-nilai bermakna antara lain, 

diterjemahkan ke dalam bentuk fisik 

berupa produk kreatif daerah 

setempat. Setiap daerah/wilayah pada 

umumnya  memiliki potensi produk  

yang bisa diangkat dan 

dikembangkan. Keunikan atau 

kekhasan produk lokal itulah yang 

mesti menjadi intinya lalu ditambah 

unsur kreativitas dengan sentuhan 

teknologi. Silahkan saja satu daerah 

dan daerah lain memiliki produk yang 

sejenis, namun setiap daerah mesti 

mempertahankan ciri khasnya. Dalam 

hal ini mesti dihindari penyeragaman 

antar daerah/wilayah. Jika ini 

dilakukan juga, maka nilai keunikan 

dan kekhasan akan hilang. Biarkan 

berkembang apa yang ada didaerah 

setempat, dan inilah yang dipadukan 

dengan kemampuan manusia yang 

inovasi-kreatif. Hanya dengan 

demikian keunggulan komparatif bisa 

terjaga dan daya saing produk bisa 

dipertahankan. Dalam pengembangan 

suatu kawasan haruslah diperhatikan 

sejarah pengembangan wilayah 

tersebut dimasa lalu. Hal lain yang 

juga penting adalah memperhatikan 

karakter lokal yang ada agar tercipta 

suatu kesatuan ruang dengan karakter 

yang khas.  

Pengembangan ekonomi lokal 

disini mencakup beberapa usaha 

yaitu: (1) usaha untuk  penguatan 

daya saing ekonomi lokal untuk 

pengembangan ekonomi daerah, (2) 

proses dimana pemerintah lokal dan 

organisasi berbasis masyarakat yang 

terlibat dalam mendorong, 

merangsang, atau memelihara 

aktivitas usaha dan atau penciptaan 

lapangan kerja, (3) sebagai solusi 

dalam pemulihan dan pengembangan 

perekonomian nasional, terutama 

dalam  pendayagunaan potensi 

ekonomi dimasing-masing daerah 

dengan berbasis pada sumberdaya 
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yang dimiliki oleh masyarakatnya 

masing-masing.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya sebuah 

penelitian menggunakan dua 

model metode penelitian, 

yaitu  metode penelitian 

kualitatif dan metode 

penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode 

kualitatif (qualitative 

research). Peneliti 

menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif karena 

dengan pendekatan itu 

peneliti bisa mengetahui pola 

interaksi sehari-hari objek 

yang dijadikan informan. 

Analisis profil kegiatan 

masyarakat serta analisis 

akses dan kontrol terhadap 

potensi setempat dilakukan 

untuk menyusun strategi 

dalam kegiatan 

pengembangan desa wisata 

berbasis budaya lokal sebagai 

upaya pemberdayaan 

masyarakat dan pengentasan 

kemiskinan di perdesaan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

didaerah dengan geografi 

pegunungan yaitu Desa 

Wonomerto Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten 

Jombang. Dengan lokasi yang 

berada didaerah pegunungan, 

masyarakat dan 

lingkungannya masih dalam 

kategori sangat sederhana 

kehidupannya dan masih asri 

alamnya, yang menjadikan 

suasana di desa ini menjadi 

akrab dengan ketenangan, 

kesejukan dan keindahan. 

Dikarenakan letaknya yang 

berada di lereng pegunungan, 

maka banyak perkebunan 

seperti kopi, kakao, cengkeh, 

tanaman buah yang tumbuh 

subur didaerah ini. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini 

adalah semua kepala rumah 

tangga yang terlibat dalam 

kegiatan pengembangan Desa 

Wisata di Desa Wonomerto. 
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Untuk sampel penelitian 

ditentukan secara purposive 

dengan mengambil sampel 40 

orang warga. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini meliputi 

studi pustaka, observasi, dan 

wawancara. Studi pustaka 

dilakukan melalui referensi 

buku, majalah, jurnal, maupun 

internet untuk mengumpulkan 

data tentang potensi fisik. 

Observasi dilakukan melalui 

penjajagan dan pengamatan 

diwilayah penelitian. 

Sedangkan wawancara 

dilakukan dengan 

menggunakan instrumen 

penelitian untuk menjaring 

potensi non fisik, dan untuk 

menentukan strategi yang 

diterapkan dalam 

mengembangkan desa wisata 

dilakukan dengan pendekatan 

focus group discussion 

(FGD). 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kuantitatif 

digunakan untuk 

menganalisis data primer dan 

sekunder berkaitan dengan 

variabel umur, pendidikan, 

mata pencaharian, 

penguasaan lahan, 

pendapatan, investasi terkait 

pariwisata, kegiatan sosial 

kemasyarakatan, kegiatan 

pertanian, kegiatan produktif, 

dan potensi desa wisata. 

Dalam hal ini digunakan tabel 

frekuensi untuk menjelaskan 

mengenai pola dan distribusi 

karakteristik variabel-variabel 

tersebut. Analisis deskriptif 

kuantitatif dilakukan 

mendasarkan pada asosiasi 

untuk mengetahui pola dan 

distribusi fenomena, yang 

diperkuat dari hasil observasi 

di lapangan. Analisis 

deskriptif kualitatif ditujukan 

untuk analisis data yang 

diperoleh dengan cara 

wawancara. 

 

PEMBAHASAN 
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Strategi Pengembangan Desa 

Wisata Berbasis Budaya Lokal 

Strategi pengembangan desa 

wisata berbasis budaya lokal 

mengacu pada potensi fisik dan non 

fisik yang terdapat pada masing-

masing desa yang akan 

dikembangkan, hal ini berkaitan 

dengan kekhasan masing-masing 

desa dalam menjual potensinya untuk 

dijadikan modal dasar sebagai desa 

wisata. Pengembangan desa wisata 

berbasis budaya lokal merupakan 

kegiatan yang tidak mudah untuk 

dilakukan apabila tidak didukung 

oleh seluruh komponen masyarakat 

yang ada didalam desa tersebut. 

Sebagai contoh adalah potensi budaya 

lokal yang secara turun temurun 

dilakukan masyarakat Desa 

Wonomerto menjelang panen kopi 

yang diawali menggunakan upacara 

tertentu “Kenduren Kopi”, hal ini 

tidak akan menjadi suatu potensi 

kearifan lokal jika hanya dilakukan 

secara insidental oleh masing-masing 

pribadi pemilik lahan. Potensi yang 

seharusnya muncul dipermukaan 

sebagai kegiatan budaya tidak terlihat 

karena tidak dilakukan secara 

komunal dan hanya bersifat pribadi, 

akan tetapi jika upacara tersebut 

dilakukan secara komunal dan 

dikemas, diagendakan oleh seluruh 

pemilik lahan kopi maka akan 

menjadi sebuah atraksi wisata 

menarik. 

Didalam menentukan strategi 

pengembangan desa wisata berbasis 

budaya lokal maka perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menghindari adanya konflik 

kepentingan diantara desa-

desa wisata yang berdekatan. 

2. Pengelolaan desa wisata yang 

berkelanjutan dan menjaga 

kelestarian desa wisata itu 

sendiri. 

3. Pemberdayaan masyarakat 

desa wisata itu sendiri sebagai 

bagian dari potensi desa 

wisata tersebut. 

4. Kemasan desa wisata yang 

tidak monoton sehingga tidak 

memberikan kesan biasa saja 

kepada pengunjung. 

5. Pemasaran paket desa wisata 

yang menunjukkan nilai jual 

desa tersebut. 

6. Dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat 
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desa yang dijadikan desa 

wisata. 

Peran aktif masyarakat juga 

diperlukan dalam pengembangan 

desa wisata berkelanjutan dan 

kelestarian sumberdaya alam yang 

ada di desa wisata tersebut. Dengan 

membuka diri terhadap dunia luar 

maka konsekuensi yang harus 

diterima selain peningkatan 

kesejahteraan juga pengaruh yang 

dibawa oleh para tamu/wisatawan 

yang berkunjung. Oleh karena itu 

strategi pengembangan desa wisata 

yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan kelestarian 

sumberdaya alam sangat diperlukan 

untuk menjaga stabilitas kualitas 

lingkungan. Apabila kualitas 

lingkungan meningkat setelah 

dijadikan desa wisata maka 

pengembangan desa wisata tersebut 

termasuk berhasil dalam 

pengelolaannya, dan sebaliknya 

apabila kualitas lingkungan menurun 

setelah dijadikan desa wisata maka 

pengembangan desa wisata tersebut 

termasuk gagal dalam 

pengelolaannya. 

Berdasarkan tujuan akhir dari 

pengembangan desa wisata yaitu 

untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat setempat, maka 

pengembangan desa wisata harus 

dikelola secara profesional dengan 

tidak mengesampingkan kelestarian 

sumberdaya alam yang ada. 

Pengemasan dan paket wisata perlu 

direncanakan dan dikelola dengan 

baik agar suatu desa wisata 

mempunyai nilai jual terhadap 

wisatawan. Paket-paket yang 

ditawarkan diharapkan mampu 

memberikan sebuah tantangan yang 

tidak dapat ditemukan di desa wisata 

lainnya. Hal inilah yang perlu 

dipikirkan dalam pengembangan desa 

wisata, karena masa sekarang desa 

wisata sangat banyak ragamnya dan 

jumlahnya di Kabupaten Jombang. 

Apabila tidak ditawarkan kekhasan 

desa wisata yang dikembangkan 

maka nasibnya akan sama dengan 

desa wisata lainnya, yaitu hanya 

slogan sebagai desa wisata akan tetapi 

tidak ada kegiatan wisata di desa 

tersebut. Kerjasama dengan berbagai 

pihak dan dinas terkait diperlukan 

untuk pengembangan desa wisata, 

misalnya tour and travel, dinas 

pariwisata daerah, pengembangan 

promosi melalui web/internet, media 
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komunikasi, dan pemasaran yang 

lain. Hal ini akan mendukung 

terciptanya iklim wisata yang 

kondusif yang tidak menimbulkan 

konflik kepentingan yang merugikan 

desa wisata.  

 

KESIMPULAN 

Dari analisis yang dilakukan oleh 

peneliti, diketahui bahwa strategi 

pengembangan desa wisata berbasis 

budaya lokal yang dikembangkan di 

Desa Wonomerto dilakukan dengan 

beberapa strategi antara lain: 1) 

dengan melestarikan kembali 

kegiatan “Kenduren Kopi” yang 

hampir punah. Hal ini dilakukan 

untuk melestarikan kembali budaya 

lokal yang turun temurun dan hampir 

punah (diadopsi dari “Kenduren 

Durian”). Dengan menggiatkan 

kembali budaya “Kenduren Kopi”, 

diharapkan dapat menarik anemo 

masyarakat terutama pecinta kopi 

untuk berbondong-bondong datang 

ke Desa Wonomerto guna menikmati 

kopi asli daerah Wonomerto, 2) 

strategi lainnya yang dilakukan 

adalah dengan membudidayakan 

kembali kopi Exelca yang hampir 

berkurang populasinya, hal ini 

dilakukan mengingat kopi Exelca ini 

langka serta memiliki citarasa yag 

berbeda dengan kopi Robusta 

maupun Arabica,    3) membangun 

wisata edukasi kopi dengan kegiatan 

seperti petik kopi, roasting kopi 

sampai menjadi kopi siap minum. 

Melalui strategi pengembangan ini 

diharapkan dapat membuat 

masyarakat Desa Wonomerto lebih 

terberdaya. Selain itu dengan 

dikembangkannya desa wisata 

didaerah ini dapat menambah 

pendapatan keluarga sehingga 

kesejahteraan akan meningkat, angka 

kemiskinan berkurang.  
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Abstrak 
Ekonomi kreatif merupakan tren dunia ekonomi masa depan. Tantangan globalisasi seperti halnya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut manusia untuk terus berinovasi menggali Potensi 

ekonomi kreatif. Keragaman budaya nusantara merupakan asset potensial sebagai modal 

pengembangan ekonomi kreatif. Pendidikan sebagai salah satu saluran globalisasi harus mampu 

menghadirkan pembelajaran yang mengarahkan siswa pada pemahaman tentang ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal. Tulisan ini disusun mengguanakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

diperoleh dengan metode observasi, angket, dan study literatur. Analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelasakan bagaimana siswa menggali pemahaman 

tentang ekonomi kreatif berbasis budaya lokal melaui pembelajaran berbasis masalah. 

 

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Budaya Lokal, Pembelajaran berbasis masalah 

 

Pendidikan merupakan lembaga 

yang terus mengalami dinamika seiring 

perkembangan kehidupan. Perubahan 

kurikulum merupakan sebuah 

keharusan dalam menghadapi dinamika 

kehidupan. Perubahan kurikulum 

diaksudkan supaya dunia pendidikan 

mampu membekali generasi muda 

dengan kompetensi sehingga mereka 

mampu menghadapi perubahan jaman.  

Berbagai tantangan dalam dunia 

pendidikan antara lain berasal dari 

dalam dan dari luar. Tantangan dunia 

pendidikan dari luar meliputi fenomena 

globalisasi . Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) merupakan suatu 

komunitas ekonomi regional sebagai 

salah satu contoh imbas dari 

globalisasi. Majunya teknologi 

membuat interaksi antar wilayah tidak 

terbatas ruang dan waktu. Berbagai 

kemajuan teknologi membuat semakin 

mudahnya arus barang hasil produksi 

dan tenaga kerja.   

Tantangan dari dalam dunia 

pendidikan adalah masalah kualitas 

sumber daya manusia. Data dari BPS 

menunjukkan saat sekarang ini grafik 

penduduk Indonesia menunjukkan 

adanya ledakan penduduk di usia muda 

(Kemendiknas: 2013). Hal ini berarti 

pada tahun 2025-2030) penduduk 

mailto:eka_andry8544@yahoo.co.id
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Indonesia sebagian besar berada pada 

usia produktif (15-64 tahun). Potensi 

penduduk usia produktif ini jika tidak 

dibekali dengan kompetensi yang baik 

justru akan menjadi beban 

pembangunan. Generasi muda sedini 

mungkin harus dibekali dengan 

kemandirian dan kreatifitas melalui 

media pendidikan. 

Perubahan kurikulum dari 

KTSP ke Kurikulum 2013 salah 

satunya bertujuan mempersiapkan 

Generasi muda usia produktif yang 

trampil dan berkompeten. 

(Kemendikns: 2013). Munculnya mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

untuk tingkat SMA pada kurikulum 

2013 merupakan upaya menanamkan 

jiwa kewirausahaan dan kreatifitas 

pada siswa.  Pendidikan kewirausahaan 

dan ekonomi kreatif juga dimasukkan 

secara inplisit melakui kompetensi 

dasar pada mata pelajaran lain.  

Geografi merupakan mata 

pelajaran waib pada program 

peminatan ilmu sosial SMA. 

Kompetensi dasar pada mata pelajaan 

geografi juga diarahkan pada 

pendidikan ekonomi kreatif  untuk 

menghadapi tantangan globalisasi. 

Materi budaya dan interaksi global ini 

termuat dalam kuriulum geografi kelas 

XI peminatan ilmu sosial semester 

genap. Pada kompetensi dasar ini siswa 

diharapkan mampu mengidentifikasi 

budaya lokal dan nasional sebagai 

potensi pengembangan ekonom kreatif 

untuk menghadapi tantangan 

globalisasi. 

Mengapa harus ekonomi kratif? 

Fenomena pasar bebas ini menuntut 

berbagai pelaku ekonomi untuk bisa 

menekan biaya produksi seminimal 

mungkin dan seefisien mungkin. Perlu 

adanya terobosan dan inovasi dalam 

bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi 

yang bersifat unik dan kreatif menjadi 

sebuah keharusan. Hal ini disebabkan 

tren kegiatan ekonomi dalam kurun 

waktu 2015-2025 akan bergeser dari 

ekonomi berbasis teknologi informasi 

ke arah ekonomi kratif. (Deperindag, 

2008) 

Data Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif menyebutkan  

kontribusi industri kreatif terhadap 

PDB pada tahun 2013 mencapai Rp 578 

triliun rata-rata kontribusi PDB industri 
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kreatif Indonesia tahun 2002-2006 

sebesar 6,3 persen dari total PDB 

nasional. Industri kreatif menduduki 

peringkat ke-7 dari 10 lapangan usaha 

utama yang ada di Indonesia (Siagian, 

2014). Hal ini menunjukkan bahwa 

ekonomi kreatif merupakan sektor yang 

sangat potensial dalam memperkuat 

perekonomian nasional. Ekonomi 

kreatif berbasis pada keragaman 

budaya lokal menjadi sebuah terobosan 

dalam persaingan di era MEA.  

Indonesia merupakan salah satu 

Negara yang tergabung dalam 

komunitas MEA. Hal ini berarti 

Indonesia juga tidak lupt dari pengaruh 

pasar bebas di kawasan ASEAN. 

Indonesia merupakan Negara 

kepulauan yang banyak keragaman 

budaya. Masing-masing daerah 

memiliki keunikan budaya yang 

berbeda. Indonesia memiliki banyak 

sekali suku bangsa dari berbagai pulau 

yang tersebar dari Sabang sampai 

Marauke. Keragaman tersebut otomatis 

berdampak pada keragaman budaya 

yang dimiliki Indonesia. 

Budaya merupakan asset yang 

potensial untuk dikembangkan menjadi 

peluang ekonomi kreatif. Budaya 

merupakan hasil cipta, karsa, dan karya 

manusia yang bersifat dinamis. 

Sehingga budaya dapat digolongkan 

sebagai bagian dari sumber daya 

manusia. Apabila dikelola dengan baik 

dengan kreatifitas yang tinggi, budaya 

dapat penjadi peluang ekonomi yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan 

manusia.  

Bali merupakan salah satu 

wilayah di Indonesia yang mampu 

mengelola potensi budayanya menjadi 

peluang bisnis. Melaui potensi budaya 

ini bali mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkah 

hal tersebut, maka daerah lain juga 

memiliki potensi yang sama untuk 

mengembangkan budayanya menjadi 

asset untuk ekonomi kreatif . Ekonomi 

kreatif dapat dikolaborasikan dengan 

budaya local sehingga mampu menjadi 

terobosan untuk bersaing dalam pasar 

global.(Anugerah dan Prasetia: 2016)  

Generasi muda merupakan asset 

sumber daya manusia yang akan 

menjadi pelaku pasar di masa yang 

akan datang. Kualitas generasi muda 

perlu disiapkan sejak dini melalui 
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pendidikan.  Siswa lebih diharapkan  

peka terhadap permasalahan globalisasi 

dan tertantang untuk mencari ide kretif 

dalam menyelsaikannya. Model 

pembelajaran yang inovatif dengan 

mengintegrasikan pembelajaran 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal 

dalam pendidikan di sekolah mutlak 

diperlukan untuk memperkenalkan 

ekonomi kreatif pada generasi muda 

sejak dini.  

Ekonomi kreatif sangat 

berhubungan erat dengan upaya 

pelestarian budaya lokal. Kurangnya 

pembelajaran tentang budaya lokal di 

sekolah menyebabkan keberadaan 

budaya lokal daerah semkin terpuru 

(Handayani, 2013). 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif . Penelitian  

kualitatif yang dilakukan secara 

naturalistik (Sair, 2016) untuk 

mengetahui bagaimana menggali 

pemahaman siswa tentang ekonomi 

kreatif berbasis buadaya lokal melalui 

pembelajaran. Data dikumpulkan 

melaui teknik observasi, angket, serta 

study literatur. Observasi dilakukan 

selama kegiatan pembelajaran geografi 

berlangsung pada materi Budaya 

Nasional dan Interaksi Global. Metode 

angket dan study literatur dilaksanakan 

di luar kegiatan pembelajan 

berlangsung. Data kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI.IIS1 SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Observasi dilaksanakan 

pada semester genap tahun pelajaran 

2016-2016 tepatnya mulai tanggal 26 

Maret 2016 sampai dengan 14 april 

2016. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Menjadi Media 

Menggali Pemahaman Siswa 

Tentang Potensi Budaya Nusantara 

Integrasi pembelajaran 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal 

dengan kurikulum 2013 untuk jenjang 

SMA terwujud dalam bentuk 

munculnya mata prakarya dan 

kewirausahaan. Mata pelajaran 

geografi merupakan mata pelajaran 

wajib pada program peminatan ilmu 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

429 
 

sosial. Mata pelajaran ini juga menjadi 

media menggali pemahaman dan ide 

kreatif siswa mengenai ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal nusantara. 

Pembelajaran ekonomi kreatif berbasis 

budaya lokal termuat dalam silabus 

geografi SMA kurikulim 2013 kelas XI 

program peminatan ilmu sosial 

semester genap pada KD. 3.5. 

Menganalisis keragaman budaya 

bangsa sebagai identitas nasional dalam 

konteks interaksi global. Kompetensi 

dasar ini kemudian diturunkan dalam 

beberapa indikator yang menliputu 

materi: menganalisis sebaran budaya 

lokal di Indonesia, memnganalisis 

kearifan lokal sebagai bagian dari 

keragaman budaya, globalisasi dan 

tantangannya, serta pengembangan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 

Pembelajaran ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal pada mata 

pelajaran geografi disampaikan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah. Pembelajaran 

berbasis masalah merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menggiring 

siswa pada sikap mandiri dan berfikir 

kritis terhadap permasalahan yang ada 

di sekitarnya (Sumarmi, 2012).  Siswa 

diberikan stimulus berupa 

permasalahan kongkrit seputar 

keragaman budaya dan 

permasalahnnya.  Setelah mengamati 

permasalahan sosial seputar budaya 

lokal dan nasional, siswa diarahkan 

untuk menggali data/informasi dari 

berbagai referensi dan berdiskusi 

menyelesaikan permasalahan aktual 

yang diberikan oleg guru. Hasil diskusi 

kemudian dipresentasikan dan 

dipertanggungjawabkan di depan 

teman sekelasya.  

Melalui kegiatan pembelajaran 

ini siswa ternyata lebih mampu 

memahami berbagai potensi dan 

ancaman terhadap budaya di daerah. 

Siswa juga mampu mengenal dan 

memahami berbagai kearifan lokal 

yang ada Indonesia khususnya di 

daerahnya sebagai bagian dari budaya 

nusantara. Pembelajaran berbasis 

masalah yang telah dilakukan di kelas 

membuat siswa lebih aktif terlibat 

dalam menyelesaikan masalah terkait 

dengan budaya nasional. Siswa juga 

diharuskan menggali informasi dari 
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berbagai sumber untuk 

mengidentifikasi potensi budaya lokal.  

Melalui materi ini guru harus 

mampu mengarahkan siswa pada sikap 

peka dan peduli terhadap budaya lokal 

dan nasional. Guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran berperan penting 

dalam memberikan stimulus pada siswa 

agar dapat termotivasi untuk 

memahami keragaman budaya dan 

permasalahannya. Guru memberikan 

apersepsi berupa video tentang ragam 

budaya di Indonesia. Siswa ternyata 

mampu menganalisis permasalahan 

budaya terkait potensi dan ancaman 

budaya bangsa dengan logis 

berdasarkan data dang diperoleh dari 

berbagai referensi.  

 

Pembelajaran Berbasis Masalah  

Menggali Ide Kreatif Siswa Tentang 

Peluang Ekonomi Berbasis Budaya 

Lokal 

Generasi muda yang kreatif dan 

mandiri sangat dibutuhkan dalam era 

globalisasi. Integrasi pendidikan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal 

sangat dibutuhkan untuk menggali ide 

kreatif generasi muda memanfaatkan 

peluang ekonomi berbasis budaya. 

Melalui kegiatan pembelajaran ini 

siswa memiliki wawasan baru tentang 

peluang dunia ekonomi di masa depan. 

Siswa yang lulus SMA tidak hanya 

berorientasi pada bekerja kerja di sektor 

formal saja. Siswa harus mampu 

berfikir kearah sektor wirausaha. 

Menurut Karnawati (2016) ada 

beberapa sektor profesi yang paling 

diperebutkan di pasar kerja global yaitu 

insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, 

akuntan, dokter gigi, tenaga survei, 

praktisi dan perawat. Sektor ekonomi 

kreatif adalah solusi untuk bertahan 

dalam persaingan ekonomi. Siswa 

harun terlatih untuk berfikir kratif 

untuk menciptakan lapangan kerja 

bukan mencari kerja. Kreatifitas siswa 

dapat diasah melalui kegiatan 

pembelajaran yang inovatif di kelas. 

Pembelajaran berbasis masalah 

memberikan tantangan kepada siswa 

untuk kreatif menemukan ide untuk 

mengatasi masalah globalisasi. Pada 

penelitian ini kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dikelasjuga dilakukan 

dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. 
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Pengetahuan dan pemahanam awal 

siswa tentang potensi budaya lokal dan 

tantangannya menjadi modal untuk 

mengarahkan siswa pada peluang 

ekonomi kreatif yang dapat diciptakan. 

Hasil evaluasi yang dilakukan di akhir 

pembelajaran menujukkan bukti bahwa 

siswa menjadi lebih paham bagaimana 

kerasnya persaingan di era globalisasi. 

Siswa akhirnya terdorong untuk 

berfikir bagaimana mengembangkan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.  

Pembelajaran yang sifatnya 

kontekstual baik konteks tempat 

maupun konteks waktu semakin 

memudahkan siswa dalam memahami 

tentang konsep ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal. Melalui 

pembelajaran kontekstual siswa 

dituntut membangun sendiri pemahan 

mereka dengan telibat aktif pada 

kegiatan pembelajaran (Trianto, 2007). 

Hal ini telihat saat kegiatan diskusi dan 

presentasi siswa telibat aktif dalam 

menggali data dan menganalisis 

permasalahan yang diberikan oleh 

guru. Siswa secara otomatis 

mengaitkan dengan potesi budaya lokal 

daerah yaitu budaya Ponorogo. 

Hasil dari kegiatan evaluasi 

berupa ulangan harian lebih dari 50% 

siswa mampu megemukakan ide kreatif 

mereka tentang peluang ekonomi yang 

bisa dikembangkan dari budaya di 

Ponorogo. Budaya REOG, berbagai 

kuliner khas Ponorogo, batik merak, 

sampai dengan even festifal budaya  

menjadi fokus perhatian dari siswa.  

Siswa ternyata mampu 

memahami bahwa budaya lokal yang 

dikelola dengan penuh kreativitas akan 

mampu menjadi power untuk 

menggerakkan ekomomi rakyat. 

Tanggapan positif siswa terhadap 

pembelajaran ekonomi kreatif berbasis 

budaya lokal juga dapat dilihat melalui 

angket yang diberikan kepada siswa 

pada akhir pembelajaran. Siswa merasa 

senang dan tertarik pada pembelajaran 

berbasis masalah seputar materi budaya 

dan interaksi global. Melalui kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa dapat lebih peka terhadap 

permasalahan budaya dalam persaingan 

global. Siswa juga lebih memahami 

potensi budaya lokal sebagai peluang 

untuk pengembangan ekonomi kreatif 

di masa mendatang. 
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KESIMPULAN 

Perubahan kurikulum 

merupakan sebuah keharusan untuk 

mengimbangi perubahan jaman. 

Tuntutan globalisasi membuat dunia 

pendidikan harus mampu 

mempersiapkan generasi bangsa masa 

depan yang kratif dan berkompeten.  

Integrasi materi ekonomi kreatif 

berbasis budaya lokal dalam kurikulum 

geografi SMA merupakan suatu inovasi 

dalam kurikulum 2013.  

Materi budaya dan globalisasi 

yang disampaikan dengan model 

pembelajaran berbasis masalah ternyata 

mampu menggali berbagai pemahaman 

dan kepekaan siswa terhadap potensi 

budaya lokal di daerahnya. Berbagai 

permasalahan seputar budaya daerah 

disajikan oleh guru untuk menggali 

kepekaan siswa terhadap budaya 

daerah. Siswa pada akhrnya juga 

mampu menggali ide kratif mereka 

untuk menciptakan peluang ekonomi 

berbasis budaya lokal.  

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Anugerah, A  dan Prasetia A R, 2016. Potensi 

Industri Kreatif Tekstil Berbasis 

Budaya Lokal Sebagai 

Konfigurasi Revolusi Mental 

Dan Fortifikasi Branding Untuk 

Destinasi Pasar Internasional. (n 

line)(http://www.academia.edu) 

diakses tanggal 1 Agustus 2016). 

Deperindag, 2008. Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. 

(on line)(http://dgi-

indonesia.com). Diakses tanggal 

1 Agustus 2016. 

Handayani,  Ririn . 2013. Ekonomi 

Kreatif dalam Kurikulum 2013. 

Media On Line Suara Guru ISSN 

2085-059X. (on line) 

https://suaraguru.wordpress.com

. Diakses tanggal 2 Agustus 2016. 

Karnawati, D. 2016. Delapan Profesi 

Paling Diincar MEA. (on 

line)(News.okezone.com). 

diakses tanggal 20 Februari 

2016. 

 Kemendikbud. 2013. Peraturan 

Menteri Pendidikan dan 

http://www.academia.edu/
http://dgi-indonesia.com/
http://dgi-indonesia.com/
https://suaraguru.wordpress.com/
https://suaraguru.wordpress.com/


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

433 
 

Kebudayaan  No.70 Tahun 2013 

Tentang  kerangka dasar dan 

struktur kurikulum Sekolah 

Menengah kejuruan/madrasah 

AlIyah Kejuruan.(on line)(http: 

luk.staff.ugm.ac.id) diakses 

tanggal 18 Agustus 2016. 

Sair, A, 2016.  Kampus Dan Degradasi 

Pengetahuan Politik Mahasiswa. 

Jurnal Sosiologi Pendidikan 

Humanis. (on 

line)(http://journal.um.ac.id) 

diakses tanggal 1 Agustus 2016. 

Siagian, R, 2014. Industri Kreatif 

Berbasis Budaya Lokal. (on 

line)(http://mdn.biz.id) diakses 

tanggal 1 Agustus 2016). 

Sumarmi, 2012. Model-Model 

Pembelajaran Geografi. 

Malang: Aditya Media 

Publishing. 

Trianto. 2007. Model–Model 

Pembelajaran Inovatif 

Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

 

 

 

 

 

http://journal.um.ac.id/
http://mdn.biz.id/


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

434 
 

MENUMBUHKAN PERILAKU EKONOMI  

BERWAWASAN LINGKUNGAN WARGA SEKOLAH 

MELALUI PROGRAM ADIWIYATA  

Eka Indah Nurlaili1, Wahjoedi2, Sri Umi Mintarti Widjaja3  
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Abstrak 
Menciptakan kesadaran lingkungan masyarakat melalui pendidikan formal merupakan cara terbaik 

untuk menanamkan kehidupan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 

program Adiwiyata di sekolah pada semua jenjang pendidikan. Program adiwiyata disusun sesuai 

kebutuhan dan perkembangan teknologi untuk mendukung bidang pendidikan dan lingkungan hidup. 

Membiasakan budaya lingkungan disekolah melalui program adiwiyata telah memberikan 

pembelajaran ekonomi berwawasan lingkungan secara langsung. Pembelajaran tersebut tercipta 

melalui komponen-komponen adiwiyata antara lain 1) Kebijakan Berwawasan lingkungan, 2) 

Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, 3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipasif, dan 4) 

Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, dapat menumbuhkan perilaku ekonomi warga 

sekolah yang berwawasan lingkungan. Komponen tersebut menciptakan pembiasaan melalui 

aktivitas di sekolah, pengondisian lingkungan sekolah, dan pengetahuan mengenai wawasan 

ekonomi lingkungan dalam keberlanjutan. Perilaku ekonomi yang tercipta nampak pada pola 

aktivitas dalam  mengambil keputusan, pola kegiatan membelanjakan uang, dan gaya hidup warga 

sekolah. 

 
Kata Kunci: perilaku, ekonomi, lingkungan, sekolah, adiwiyata.   

Menurut Undang – Undang tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 

23 Tahun 1997, lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. Lingkungan hidup 

berperan penting dalam kehidupan 

manusia sebagai tempat untuk 

tinggal, hidup, dan berinteraksi 

sehingga sangat perlu bagi 

masyarakat untuk mendapatkan 

pendidikan lingkungan hidup. 

Sebagaimana juga yang dinyatakan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

(2004) tujuan pendidikan lingkungan 

hidup adalah mendorong dan 

memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang pada akhirnya dapat 

menumbuhkan kepedulian, komitmen 

untuk melindungi, memperbaiki serta 

memanfaatkan lingkungan hidup 

secara bijaksana, turut menciptakan 

pola perilaku baru yang bersahabat 

dengan lingkungan hidup, 

mengembangkan etika lingkungan 

mailto:eka.indah1604@gmail.com
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hidup dan memperbaiki kualitas 

hidup. 

Mempelajari lingkungan hidup 

yang dimaksud diatas tidak hanya 

terkait dengan lingkungan alam 

semata, tapi juga kondisi sosial dan 

budaya masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

pertimbangan ekonomi, dan yang 

terpenting adalah keseimbangan 

antara segala aspek tersebut. 

Penerapannya di sekolah sebagai 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) 

dimaksudkan untuk mewujudkan 

generasi penerus bangsa yang dapat 

menjaga kelestarian lingkungan hidup 

dalam segala aspek kegiatan 

ekonomi.  

Menciptakan kesadaran 

lingkungan pada masyarakat melalui 

pendidikan formal merupakan cara 

terbaik karena mereka adalah 

pemimpin masa depan, perencana, 

pembuat kebijakan dan pendidik 

lingkungan. Sehingga pada tahun 

1996 Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup melakukan 

kesepakatan kerjasama dengan 

Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas). Kesepakatan tersebut 

dilakukan untuk mempermudah 

dalam mewujudkan pendidikan  

lingkungan hidup di sekolah sebagai 

tempat belajar siswa-siswi penerus 

bangsa. Kesepakatan tersebutlah yang 

merupakan cikal bakal terwujudnya 

program adiwiyata.  

Tujuan utama dari program 

adiwiyata adalah untuk mewujudkan 

warga sekolah yang bertanggung 

jawab dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan melalui tata 

kelola sekolah yang baik untuk untuk 

mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Berdasarkan tujuan 

utama tersebut maka implementasi 

program adiwiyata tidak hanya 

menjadi tanggungjawab kepala 

sekolah dan guru saja, akan tetapi 

juga seluruh warga sekolah. 

Komponen kriteria program 

adiwiyata harus di implementasikan 

pada seluruh kegiatan pelaksanaan 

sekolah dan tertuang dalam visi misi 

sekolah. 

Program ini disusun berdasarkan 

pedoman pengembangan program 

adiwiyata yang berubah–ubah pasca 

pembaruan tahun 2005, Permen 

Lingkungan Hidup No.2 Tahun 2009, 

sampai pedoman adiwiyata yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan 

sekarang ini yaitu Permen 

Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2013 
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Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Adiwiyata. Dalam permen 

terbaru tertuang berbagai kriteria dan 

pedoman pelaksanaan program 

adiwiyata untuk diterapkan di seluruh 

sekolah pada semua tingkatan jenjang 

pendidikan. Komponen kriteria 

program Adiwiyata dalam Permen 

tersebut antara lain 1)Kebijakan 

Berwawasan lingkungan., 

2)Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan., 3)Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipasif., dan 

4)Pengelolaan sarana pendukung 

ramah lingkungan (Kementerian 

Lingkungan Hidup, 2013). 

Penerapan komponen kebijakan 

berwawasan lingkungan dan 

pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan salah satunya diwujudkan 

dengan menyelenggarakan 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

menjadi mata pelajaran muatan lokal. 

Mata pelajaran lingkungan hidup 

diberikan dengan memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang 

menjaga lingkungan sekaligus 

menanamkan rasa cinta lingkungan 

pada peserta didik dan pada seluruh 

pendidik terutama guru yang 

ditugaskan untuk mengisi mata 

pelajaran ini. 

Dua komponen lainnya yang 

menjadi kriteria program adiwiyata 

antara lain kegiatan lingkungan 

berbasis partisipasif dan pengelolaan 

sarana pendukung ramah lingkungan. 

Mewujudkan kegiatan berbasis 

partisipasif dengan mengadakan 

ekstra kurikuler lingkungan hidup, 

kegiatan yang dilakukan bertujuan 

menumbuhkan rasa peduli 

lingkungan dan membiasakan warga 

sekolah untuk bertindak peduli 

terhadap lingkungan serta kondisi 

sosial masyarakat sekitar sekolah. Hal 

tersebut juga didukung dengan sarana 

pendukung ramah lingkungan yang 

dikelola oleh sekolah pada komponen 

kriteria Adiwiyata. Dengan 

membiasakan budaya lingkungan 

disekolah dan kegiatan berbasis 

partisipasif, tentunya dapat 

memberikan pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan. 

Komponen-komponen program 

adiwiyata tersebutlah yang menjadi 

pilar dalam mewujudkan lingkungan 

sekolah yang sehat dan hijau. Selain 

itu, dengan memberikan fasilitas dan 

ruang aktivitas sekolah yang cinta 

lingkungan seharusnya menjadi 

efektif bagi warga sekolah untuk 

dapat mengonstruk pemahaman 
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program adiwiyata dan komitmen 

dalam diri agar selalu mengambil 

keputusan terutama dalam 

berperilaku ekonomi yang 

berwawasan lingkungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di Indonesia penerapan 

pembelajaran ber-wawasan 

lingkungan merupakan aplikasi dari 

undang-undang No.5 Tahun 2013 

tentang bermitra dalam gerak 

membangun yang berkelanjutan, 

salah satunya dengan mengadakan 

program adiwiyata di sekolah yang 

bertujuan untuk memberikan 

kesadaran kepada peserta didik agar 

lebih berfikir mengenai aspek 

lingkungan.  

Program Adiwiyata berpondasi 

pada prinsip Adiwiyata sesuai 

peraturan Kementerian Lingkungan 

Hidup (2009)  yaitu ; 

a. Edukatif ; Prinsip ini mendidik 

programer Adiwiyata untuk 

mengedepankan nilai-nilai 

pendidikan dan pembangunan 

karakter peserta didik agar 

mencintai lingkungan hidup, baik 

lingkungan dalam sekolah, di 

rumah dan di masyarakat luas 

b. Partisipatif ; Komunitas sekolah 

harus terlibat dalam manajemen 

sekolah yang meliputi keseluruhan 

proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi sesuai tanggungjawab 

dan peran.Partisipatif ini juga 

merupakan sebuah sikap yang 

harus dituntujukkan kepada 

lingkungan sekitar sekolah dari 

komite sampai pemerintahan 

setempat, harus dilibatkan, agar 

pelestarian lingkungan hidup dari 

sekolah bisa berdampak ke 

lingkungan sekitar 

c. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan 

harus dilakukan secara terencana 

dan terus menerus secara 

komprehensif/berkesinambungan 

Pada pelaksanaannnya, Kementrian 

Negara Lingkungan Hidup 

bekerjasama dengan stakeholder, 

menggulirkan Program Adiwiyata ini 

dengan harapan dapat mengajak 

warga sekolah melaksanakan proses 

belajar mengajar materi lingkungan 

hidup dan ikut berpartisipasi 

melastarikan serta menjaga 

lingkungan hidup di sekolah dan 

sekitarnya. Dalam implementasi 

kebijakan pendidikan lingkungan 

hidup, baik melalui pendidikan 

formal, non formal maupun informal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
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diharapkan agar semua pihak dapat 

melakukan antara lain:  

a. Mengembangkan kelembagaan 

pendidikan lingkungan hidup  

b. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia  

c. Pengembangan sarana dan 

prasarana  

d. Peninggatan dan efesiensi 

penggunaan anggaran  

e. Pengembangan materi lingkungna 

hidup   

f. Peningkatan komunikasi dan 

Informasi  

g. Pemberdayaan peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan 

dan   pengembangan   

h. Pengembangan metode 

pendidikan lingkungan hidup. 

Hal-hal yang ditetapkan sebagai 

indikator penilaian dalam 

mewujudkan program adiwiyata, 

antara lain:  

a. Pengembangan kebijakan sekolah 

peduli dan berbudaya lingkungan   

b. Pengembangan kurikulum 

berbasis lingkungan  

c. Pengembangan kegiatan berbasis 

partisipatif   

d. Pengembangan dan pengelolaan 

sarana pendukung sekolah. 

Melalui indikator-indikator 

tersebut, sekolah membentuk proses 

pembelajaran ekonomi melalui 

program Adiwiyata secara langsung 

maupun tidak langsung. Program 

Adiwiyata menanamkan dasar-dasar 

tentang pendidikan lingkungan hidup 

yang didalamnya mencakup 

pembelajaran ekonomi tentang 

ekonomi lingkungan. 

Menurut Fien & Trainer (1993) 

ekonomi lingkungan (environmental 

economic) adalah pemahaman 

terhadap ilmu ekonomi yang tidak 

hanya mempertimbangkan 

keuntungan maksimal dan minimum 

biaya, tetapi merupakan suatu 

keyakinan bahwa hidup tidak hanya 

bersifat ekonomis saja, melainkan 

juga memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup. Ekonomi 

lingkungan mempelajari tentang 

pengelolaan sumber-sumber yang ada 

untuk mensejahterakan masyarakat, 

sehingga tujuan dari ekonomi 

lingkungan adalah kemajuan yang 

berdasar masyarakat tercapai. 

Pembelajaran ekonomi lingkungan 

yang tercakup pada program 

Adiwiyata di sekolah ini memang 

sangat dibutuhkan pada proses 

pendidikan formal di sekolah saat ini 
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untuk membentuk generasi penerus 

bangsa dimasa depan. 

Pendidikan sebagai suatu sistem 

secara garis besar mencakup: konteks, 

instumental input, environmental 

input, output, instrumental input 

mencakup: tujuan pendidikan, 

kurikulum, tenaga kependidikan, 

ideologi, pengelolaan, penilaian, 

pengawasan, dan peran serta 

masyarakat. Lebih lanjut, Hoy 

menyampaikan konsep  bahwa  

sekolah  dapat  digambarkan sebagai 

model  sistem  sosial,  yang meliputi  

komponen  input,  proses  

transformasi,  dan  output (Muaddab, 

2013) , seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 1.1 berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model Sekolah sebagai Sistem Sosial 

(Sumber: Hoy dalam Muaddab, 2013) 

 

Pembentukan green behaviour 

melalui pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan secara 

langsung maupun tidak langsung pada 

program Adiwiyata di sekolah dapat 

dilakukan dengan memodifikasi 

konten untuk menyertakan 

pengetahuan dan kesadaran melalui 

proses pendidikan sebagai sistem 

sosial, mengembangkan keterampilan 

dan atribut untuk pemahaman kritis, 

dan menanamkan keterampilan atau 

sikap sosial terhadap warga sekolah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan antara lain holistik 

(holism), keberlanjutan 

(sustainibility), keanekaragaman 
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(diversity), dan keseimbangan 

(equilibrium).  

Menurut thatong (2005) bahwa 

dalam pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan di sekolah 

dapat ditempuh dengan menggunakan 

tujuh indikator sebagai berikut : 

a. Isu-isu pendidikan ekonomi 

lingkungan harus ditujukan dalam 

suatu visi dari kurikulum atau 

manajemen yang berbasis sekolah 

(MBS). 

b. Pendidikan ekonomi lingkungan 

harus ditunjukkan dalam kebijakan 

sekolah dan perencanaan tindakan 

(action plan). 

c. Instruksi yang dipusatkan pada 

individu dan terintegrasi dengan 

menggunakan sumber masyarakat 

harus digunakan dalam memenuhi 

kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

d. Harus diadakan penanganan 

perbaikan secara langsung dari 

kesadaran guru terhadap kegiatan-

kegiatan pendidikan ekonomi 

lingkungan dengan memenuhi 

suatu workshop (ruang kerja) dan 

kerjasama diantara para 

stakeholders (pihak-pihak terkait) 

dan komite sekolah. 

e. Memenuhi kegiatan-kegiatan 

untuk mengembangkan ciri-ciri 

individu yang diinginkan dan 

memberdayakan individu untuk 

melaksanakan proyek-proyek 

ekonomi lingkungan yang 

dilakukan oleh mereka sendiri. 

f. Pendidikan ekonomi lingkungan di 

sekolah secara fisik harus 

didekorasi (digambarkan) untuk 

menjadi sumber pembelajaran. 

g. Sekolah harus mengalokasikan 

personil, waktu, dana dan 

dukungan secara terus-menerus 

untuk proyek-proyek ekonomi 

lingkungan. 

Berdasarkan paparan Thatong 

(2005) diatas, pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan dapat 

dilaksanakan melalui pengonstrukan 

pemahaman dan pembentukan 

kebiasaan warga sekolah melalui 

program adiwiyata. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan memiliki titik fokus pada 

kurikulum adiwiyata (kegiatan 

adiwiyata yang berupa ekstra 

kurikuler atau pelajaran muatan 

lokal), perangkat pembelajaran yang 

dipergunakan pada saat mengajar, 

materi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sarana dan 

prasarana pendukung proses 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

6 
 

pembelajaran ekonomi. Dengan 

penerapan kurikulum adiwiyata 

tersebut maka akan menumbuhkan 

perilaku ekonomi berwawasan 

lingkungan pada diri warga sekolah. 

Perilaku ekonomi yang 

berwawasan lingkungan dapat 

didefinisikan menjadi pola yang 

terbentuk pada diri seseorang untuk 

berperilaku ekonomi (memilih dan 

menggunakan barang atau jasa) 

dengan memerhatikan moralitas 

ekonomi yang mempertimbangkan 

pentingnya hidup berkelanjutan dan 

menghargai lingkungan. Perilaku 

yang ditunjukkan dengan 

menghasilkan keputusan-keputusan 

yang memerhatikan lingkungan dan 

peduli terhadap lingkungan hidup 

disekitarnya. Perilaku tersebut 

dibentuk dengan menciptakan 

pembiasaan kegiatan dan aktivitas 

yang berwawasan lingkungan berupa 

stimulus dari objek disekitar seorang 

individu. 

Perilaku ekonomi merupakan 

tindakan manusia dalam menentukan 

pilihan atau dalam mengambil suatu 

keputusan. Terdapat dua jenis perilaku 

ekonomi, yakni tindakan di bawah 

kontrol kemauan (volitional behavior) 

dan tindakan karena diwajibkan 

(mondatory behavior) (Jogiyanto, 

2007). Perilaku ekonomi dibawah 

kontrol kemauan (volational 

behavior) lebih banyak 

mengedepankan unsur keinginan 

melakukan suatu tindakan, sedangkan 

perilaku yang diwajibkan dapat 

berdasar pada aturan ataupun norma-

norma yang berlaku mengikat 

tindakan yang diwajibkan tersebut. 

Perilaku merupakan overt 

behaviour adalah bentuk tanggapan, 

gerakan atau reaksi yang dihasilkan 

dari dalam diri individu tersebut atau 

hasil dari meniru lingkungan setempat 

berupa tindakan nyata seseorang 

sebagai manusia. Tindakan tersebut 

dapat berupa perilaku umum (common 

behaviour) atau perilaku tidak umum 

(uncommon behaviour). Perilaku yang 

umum adalah perilaku yang dapat 

diterima oleh masyarakat, dan 

sebaliknya perilaku tidak umum 

adalah perilaku yang tidak diterima 

oleh masyarakat. Dapat diterima atau 

tidaknya disesuaikan pada norma-

norma sosial yang berlaku dalam 

suatu lingkungan masyarakat. 

Perilaku timbul dari kebiasaan atau 

ciri dasar perilaku manusia yang 

dilakukan secara berulang dan 

berkelanjutan. Seseorang tidak 
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dilahirkan dengan sikap dan 

perilakunya, sikap dan perilakunya 

terbentuk sepanjang perkembangan-

nya. Perilaku manusia dapat 

dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, 

nilai, etika, kekuasaan, persuasi, 

dan/atau genetika. Sehingga perilaku 

dapat dibentuk dengan menciptakan 

lingkungan dan pembiasaan disekitar 

tempat manusia tinggal. 

Lingkungan adalah salah satu 

faktor yang dapat diciptakan untuk 

mempengaruhi pembentukan dan 

perkembangan perilaku individu, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosio-psikologis. Lingkungan juga 

sering disebut sebagai patokan utama 

pembentukan prilaku. Semuanya 

dikaitkan dengan lingkungan dan 

manusia selalu tergantung  pada 

lingkungannya. Faktor lingkungan 

juga disebut sebagai empirik yang 

berarti pengalaman, karena dengan 

lingkungan itu individu mulai 

mengalami dan mengenal alam 

sekitarnya. 

Manusia tidak bisa melepaskan diri 

secara mutlak dari pengaruh 

lingkungan itu, karena lingkungan itu 

senantiasa tersedia di sekitarnya. 

Sejauh mana pengaruh lingkungan itu 

bagi diri individu tergantung 

bagaimana seorang individu 

mengonstruk lingkungannya dalam 

mengambil suatu keputusan untuk 

berperilaku. Adapun bagaimana 

terjadinya proses prilaku. Penelitian 

Rogers (1974) mengungkapkan 

bahwa sebelum orang mengadopsi 

suatu perilaku, didalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, 

yakni 

a. Awareness (kesadaran), yakni 

orang tersebut menyadari dalam 

arti mengetahui setimulus (objek) 

terlebih dahulu 

b. Interest, yakni orang mulai tertarik 

kepada stimulus 

c. Evaluation (menimbang-nimbang 

baik dan tidaknya stimulus bagi 

dirinya).Hal ini brarti sikap 

responden sudah lebih baik lagi 

d. Trial, orang telah mulai mencoba 

perilaku baru 

e. Adoption, subjek telah berperilaku 

baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap 

stimulus. 

Secara garis besar, perilaku 

ekonomi terdiri atas perilaku rasional 

ekonomi, perilaku moral ekonomi, 

dan gaya hidup. 

Untuk lebih jelasnya bagaimana 

program adiwiyata dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
https://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/Etika
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Persuasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Genetika
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menumbuhkan perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan warga 

sekolah disajikan pada gambar 2 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Menumbuhkan Perilaku Ekonomi Berwawasan Lingkungan  

Melalui Program Adiwiyata 

 

Berdasarkan gambar tersebut, 

penulis memproyeksikan bahwa 

Program Adiwiyata yang sesuai pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

No.05 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adiwiyata 

diwujudkan dengan menerapkan 

empat komponen inti antara lain 

kebijakan berwawasan lingkungan 

dan pelaksanaan kurikulum 

berwawasan lingkungan yang 

mendasari adanya mata pelajaran 

muatan lokal pendidikan lingkungan 

hidup, kegiatan berbasis lingkungan 

yang mendasari adanya kegiatan 

ekstrakurikuler pendidikan 

lingkungan hidup, dan pengelolaan 

sarana pendukung ramah lingkungan 

yang memberikan panduan fasilitas 

cinta lingkungan bagi warga sekolah. 

Pembelajaran Ekonomi Berwawasan Lingkungan 
 (Berperilaku Rasional yang Berkelanjutan) 

Kurikulum Adiwiyata 

Aktivitas Peduli Lingkungan di Sekolah 
(Konsumsi yang menjaga Lingkungan) 

Pengetahuan Pentingnya  Lingkungan Hidup 
dalam Aktivitas Ekonomi 

Pembiasaan Berperilaku Ekonomi  

Berwawasan Lingkungan 
Komitmen Cinta 

Lingkungan 
Wawasan Aktivitas 

Berkonsumsi 

Perilaku Ekonomi Berwawasan Lingkungan 

PROGRAM ADIWIYATA 
(PERMEN LH No.05 Tahun 2013) 

Kebijakan Berwawasan 
Lingkungan 

Pelaksanaan Kurikulum 
Berbasis Lingkungan 

Kegiatan Lingkungan 
Berbasis Partisipasif 

Pengelolaan Sarana Pendukung 
Ramah Lingkungan 

Mata Pelajaran Muatan Lokal 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

Ekstra Kurikuler 
Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

Fasilitas dan Sarana  
Sekolah Ramah 

Lingkungan 
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Mata pelajaran muatan lokal 

pendidikan lingkungan hidup berisi 

tentang pemahaman siswa mengenai 

program adiwiyata. Pemahaman yang 

diberikan dilakukan dengan 

memberikan wawasan lingkungan 

hidup dan menanamkan komitmen 

lingkungan hidup pada diri warga 

sekolah terutama bagi siswa yang 

mendapatkan mata pelajaran ini dan 

guru pengisi mata pelajaran ini. 

Ekstrakurikuler lingkungan hidup 

membentuk pembiasaan kegiatan-

kegiatan peduli lingkungan hidup 

untuk menanamkan rasa cinta dan 

peduli lingkungan, kegiatan tersebut 

difasilitasi dengan sarana-sarana 

sekolah yang ramah lingkungan. Hal 

tersebut memberikan pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

dalam memilih dan menggunakan 

barang atau jasa melalui pembiasaan 

di sekolah. 

Dengan pemahaman mengenai 

program adiwiyata dan pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

melalui pembiasaan di sekolah yang 

dimiliki warga sekolah dapat 

menumbuhkan perilaku ekonomi 

berwawasan lingkungan pada diri 

warga sekolah. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Program adiwiyata disusun sesuai 

kebutuhan dan perkembangan 

teknologi untuk mendukung bidang 

pendidikan dan lingkungan hidup. 

Membiasakan budaya lingkungan 

disekolah melalui program adiwiyata 

telah memberikan pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

secara langsung. Pembelajaran 

tersebut tercipta melalui komponen-

komponen adiwiyata antara lain 1) 

Kebijakan Berwawasan lingkungan, 

2) Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan, 3) Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipasif, dan 4) 

Pengelolaan sarana pendukung ramah 

lingkungan, dapat menumbuhkan 

perilaku ekonomi warga sekolah yang 

berwawasan lingkungan. Komponen 

tersebut menciptakan pembiasaan 

melalui aktivitas di sekolah, 

pengondisian lingkungan sekolah, dan 

pengetahuan mengenai wawasan 

ekonomi lingkungan dalam 

keberlanjutan. Perilaku ekonomi yang 

tercipta nampak pada pola aktivitas 

dalam  mengambil keputusan, pola 

kegiatan membelanjakan uang, dan 

gaya hidup warga sekolah. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian kualitatif ini untuk mengukur dan mengetahui efektifitas proses internalisasi 

dengan pendidikan karakter terpadu melalui proses pembelajaran dalam mapel ekonomi, 

manajemen sekolah dan ekstrakurikuler dalam mempengaruhi perilaku konsumsi siswa yang ramah 

lingkungan. Penelitian ini diambil pada sekolah yang sudah berstatus Adiwiyata. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan pemantapan materi ekonomi dan metode serta model pembelajaran 

yang tepat bisa mempengaruhi internalisasi perilaku konsumsi yang ramah lingkungan pada siswa. 

Selain itu, pendidikan karakter yang dibuat oleh sekolah melalui kebijakan manajemen sekolah dan 

ekstrakurikuler bisa mengaktualiasasikan perilaku konsumsi siswa yang ramah lingkungan secara 

berkelanjutan. Bahkan ada faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu faktor 

keteladanan dari para guru dan warga sekolah lainnya yang bisa membantu masuknya proses 

internalisasi perilaku konsumsi siswa yang ramah lingkungan.  

 
Kata Kunci: Internalisasi, konsumsi ramah lingkungan, pendidikan karakter terpadu 

 
Keserasian dengan dunia 

sekitar yang sebenarnya telah terjalin 

selama berabad-abad tiba-tiba hilang 

oleh ketidakpedulian manusia 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

Perilaku yang merusak lingkungan 

hidup ini mencakup perilaku-perilaku 

yang memfokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan yang segera harus 

dipenuhi dan tidak memperhitungkan 

masa depan generasi berikutnya. 

Bahkan menurut Kutanegara (2014:3) 

Saat ini manusia telah 

memperlakukan lingkungan dengan 

tidak ramah dan  mengembangkan 

perilaku-perilaku yang justru tidak 

bersahabat dengan alam. Bahkan 

manusia telah menggunakan 

sebanyak mungkin sumber daya alam 

untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi mereka. Orang 

menghambur-hamburkan energi 

secara tidak efisien, seperti 

pemakaian listrik secara berlebih, 

menebang kayu secara serampangan, 

serta perilaku lainnya. Penggunaan 

energi seperti ini merupakan 

pengabaian atau penyimpangan di 

tingkat individual dan masyarakat. 

Kelangsungan hidup manusia 

dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya memerlukan sumber daya 
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alam berupa; tanah, air, udara dan 

sumber daya lainnya. Sumber daya 

alam mempunyai keterbatasan dalam 

beberapa hal, yaitu keterbatasan 

dalam kualitas maupun kuantitasnya. 

Ada beberapa sumber daya alam yang 

memiliki keterbatasan baik ruang dan 

waktu. Oleh sebab itu diperlukan 

kebijakan dalam pengelolaannya. 

Antar sumber daya alam dengan 

lingkungan hubungannya sangat erat. 

Alam akan ramah kalau manusia 

memperlakukan dengan bijak, tetapi 

sebaliknya alam akan marah kalau 

dirusak dalam memanfaatkan 

kekayaan yang dimilikinya (Masriah, 

2011:152).  

Menurut United Nations 

Environment Programme (UNEP), 

organisasi bentukan PBB yang 

bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan peringatan World 

Environment Day, perilaku konsumsi 

akan memberikan dampak yang 

sangat besar pada proses produksi 

hingga limbah yang dihasilkan. 

Apalagi dengan jumlah penduduk 

dunia yang telah mencapai angka 7 

miliar dan terus bertambah. 

Bertambahnya jumlah penduduk 

secara langsung akan meningkatkan 

jumlah limbah yang jika tidak 

dikendalikan akan menimbulkan 

masalah lingkungan yang besar, 

sebagaimana yang dipaparkan  dalam 

penelitian Mink (1993) Polusi yang 

diakibatkan oleh kegiatan penduduk 

tidak hanya terlihat pada tubuh 

perairan, tetapi juga di udara dan 

tanah. Sebagian sisa kegiatan yang 

tidak dimanfaatkan atau dikenal 

sebagai limbah mampu dinetralisasi 

oleh alam, tetapi sebagian lainnya 

seperti plastik dan kaca, tidak dapat 

dinetralisasi. Kemampuan ini suatu 

waktu akan terlampaui, bahkan hilang 

apabila tidak ada kontrol terhadap 

kebiasaan dan perilaku penduduk 

serta tingkat pembangunan yang 

terjadi. Manusia harus segera 

disadarkan khususnya para remaja 

atau para siswa  sebagai generasi 

penerus. Permasalahan  justru ada di 

remaja atau siswa sendiri, menurut 

penelitian  masih banyak siswa yang 

belum  mengetahui tentang nilai nilai 

lingkungan khususnya dalam hal 

berperilaku konsumsi (Naomi,2011). 

Dan hal inilah yang menyebabkan 

siswa belum sadar lingkungan 

misalnya dalam berperilaku 

membuang sampah sembarangan, 
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belum melakukan hemat energi baik 

listrik, bbm dan air, masih 

mengkonsumsi makanan yang 

mengandung 5P (pewarna, pemanis, 

pengenyal, perasa, pengawet) dan 

berbelanja tidak sesuai kebutuhan.  

Untuk mengatasi hal tersebut 

berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Basri (2011), Ulfa 

(2013) dan Cahyono (2014) cara 

menginternalisasi siswa dalam 

berperilaku konsumsi yang ramah 

lingkungan bisa dilakukan melalui 

pendidikan di sekolah, pendidikan di 

keluarga dan pendidikan di komunitas 

masyarakat. Dan penelitian ini 

memfokuskan untuk melihat pada 

penerapan proses internalisasi 

perilaku konsumen yang ramah 

lingkungan melalui pendidikan di 

sekolah melalui pendidikan karakter 

terpadu yang meliputi proses 

pembelajaran, manajemen sekolah 

dan kegiatan ekstrakurikuler 

Perilaku konsumsi yang ramah 

lingkungan bisa diberikan dan 

ditanamkan kepada siswa siswa 

melalui kegiatan pembelajaran di 

kelas dengan dibantu oleh guru dan 

kegiatan lainnya di sekolah. Perilaku 

Konsumsi berhubungan erat dengan 

mata pelajaran ekonomi. Peran 

pendidikan ekonomi yang 

berwawasan lingkungan perlu 

diberikan dan dipahamkan kepada 

siswa, sehingga bisa menumbuhkan 

kesadaran. Selain melalui 

pembelajaran yang diintegrasikan 

dengan pendidikan lingkungan, 

internalisasi melalui pendidikan 

karakter berupa keteladanan dan 

pembiasaan yang dikerjakan 

berdasarkan aturan aturan sekolah 

yang dibuat dan kegiatan 

ekstrakurikuler juga penting sehingga 

dapat mengakar kuat dalam 

kepribadian hingga seumur hidup 

mereka.  

 

KAJIAN LITERATUR   

1. Nilai Nilai Konsumsi yang 

Ramah Lingkungan 

a. Konsep  Perilaku Konsumsi 

Kotler dan Keller (2008) 

mendefinisikan perilaku 

konsumen adalah studi yang 

mempelajari bagaimana 

individu, kelompok dan 

organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan 

menempatkan barang, jasa, ide 

atau pengalaman untuk 
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memuaskan keinginan dan 

kebutuhan mereka. Sementara 

itu Dharmesta dan Handoko 

(2000) mendefinisikan perilaku 

konsumen sebagai kegiatan 

yang langsung dilakukan oleh 

individu dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang-

barang dan jasa-jasa, termasuk 

di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tertentu.” 

Dari kedua pengertian 

tentang perilaku konsumen di 

atas dapat diperoleh dua hal yang 

penting, yaitu: 1) sebagai 

kegiatan fisik dan  2) sebagai 

proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan beberapa definisi 

yang telah disebutkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan, serta 

proses psikologis yang 

mendorong tindakan tersebut 

pada saat sebelum membeli, 

ketika membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk dan jasa 

setelah melakukan hal-hal di atas 

atau kegiatan mengevaluasi. 

b. Perilaku Konsumsi yang 

Ramah Lingkungan 

Definisi tentang perilaku 

konsumsi yang berwawasan 

lingkungan sampai saat ini belum 

jelas dan belum baku standard 

bakunya, hal ini dikarenakan 

masih sedikitnya penelitian yang 

meneliti perilaku konsumsi yang 

berwawasan lingkungan. 

Sehingga peneliti dalam 

menjelaskan perilaku konsumsi 

yang berwawasan lingkungan 

menggunakan teori Armindo do 

Paco dan Mario Raposo 

(2008:37) yaitu perilaku 

konsumen berwawasan 

lingkungan merupakan 

kecenderungan konsumen untuk 

berhati-hati saat berbelanja, dan 

membeli produk yang lebih 

hemat energi, yang tidak 

menyebabkan polusi, ramah 

lingkungan, daur ulang, dan 

biodegradable produk, serta 

kemasann produk yang tidak 

menyebabkan kerugian terhadap 

lingkungan. 

Dari penjelasan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan perilaku 
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konsumsi yang berwawasan 

lingkungan adalah pembelian 

produk  ramah lingkungan yang 

merupakan tindakan membeli 

dan menggunakan produk yang 

ramah lingkungan tersebut guna 

memuaskan kebutuhan dan 

keinginan yang  berorientasikan 

pada pemeliharaan kelestraian 

lingkungan. Menurut Triatmojo 

(2010), Pola konsumsi  yang 

lebih ramah lingkungan bisa 

dilakukan dengan cara, antara 

lain:  

1. menghemat dengan apa yang 

kita konsumsi dan sesuaikan 

dengan kebutuhan baik dalam 

jumlah maupun jenisnya,  

2. memilih bahan-bahan 

makanan lokal serta makanan 

organik karena lebih ramah 

lingkungan dalam proses 

pendistribusiannya,  

Selain 2 hal diatas, 

menurut Alamenda (2014), Yang 

termasuk dalam konsumsi ramah 

lingkungan disini adalah:  

1. Hemat Listrik 

2. Hemat Air  

3. Hemat Kertas  

4. Kurangi Pemakaian 

Plastik 

5.Kurangi Penggunaan 

Kendaraan Bermotor  

6. Terapkan 3 R  

 

2. Pendidikan Karakter secara 

terpadu 

 Istilah pendidikan karakter 

yang dipakai dalam penelitian 

ini merujuk pada teori yang 

dikemukakan oleh Lickona 

(2004) yaitu pendidikan 

karakter adalah suatu usaha 

yang disengaja untuk 

membantu seseorang sehingga 

ia dapat memahami, 

memperhatikan, dan melakukan 

nilai-nilai etika yang inti. Dan 

Nilai-nilai Karakter Menurut 

Pusat Kurikulum, Balitbang 

(Badan Penelitian dan 

Pengembangan) Kemdikbud, 

khususnya pada point peduli 

Lingkungan. Sementara untuk 

karakter terpadu Menurut 

Asmani (2012), pendidikan 

karakter bisa dilakukan secara 

terpadu melalui proses 

pembelajaran, manajemen 

sekolah dan ekstrakurikuler. 
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3. Konsep dan Strategi 

Internalisasi 

a. Internalisasi 

Internalisasi adalah 

proses penghayatan, proses 

penguasaan secara 

mendalam, berlangsung 

melalui penyuluhan, latihan, 

penataran atau 

pengkondisian tertentu 

lainnya (Depdikbud dalam 

Rohidi 1994:30). Oleh 

karena proses internalisasi 

bersifat pribadi, proses ini 

diperhatikan melalui proses 

pengembangan diri dengan 

belajar dari orang lain, orang 

tua, guru, instruktur dalam 

situasi tertentu, sesuai 

dengan kapasitas sistem 

organik dan kejiwaannya. 

Internalisasi sebagai suatu 

proses pendidikan mengakui 

bahwa anak atau individu 

memiliki potensi yang 

terkandung dalam gen-nya 

untuk dikembangkan, baik 

berbagai macam perasaan, 

hasrat, nafsu, maupun emosi 

dalam kepribadiannya. 

Pilihan atau jarak tingkah 

laku seseorang anak atau 

individu adalah budaya yang 

telah diinternalisasikan dan 

memproses informasinya 

(Hall dalam Rohidi 1994: 

31).  

 

b. Psikologi Kognitif 

Psikologi kognitif 

dapat didefinisikan sebagai 

suatu studi ilmiah mengenai 

proses mental atau aktivitas 

pikiran. Proses mental atau 

pikiran ini meliputi 

bagaimana seseorang 

memperoleh informasi, 

bagaimana informasi ini 

kemudian direpresentasikan 

dan diinformasikan sebagai 

pengetahuan, bagaimana 

pengetahuan itu disimpan 

dalam ingatan kemudian 

dimunculkan kembali, 

bagaimana pengetahuan itu 

digunakan sesseorang untuk 

mengarahkan sikap dan 

perilakunya 

(Suharnan.2005:2). 

Psikologi kognitif 

merupakan psikologi yang 

memfokuskan studi 
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bagaimana pikiran manusia 

memproses informasi 

sehingga menjadi 

pengetahuan yang disimpan 

didalam ingatan, kemudian 

menggunakan pengetahuan 

itu didalam melakukan tugas 

atau aktivitasnya.Oleh 

karena itu diperoleh melalui 

informasi yang diproses 

lebih lanjut, maka pola 

kognitif juga sering disebut 

psikologi pemrosesan data 

(Glass dan Holyoak, 1986). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat 

natural, deskriptif dan induktif. 

Lokasi dari penelitian ini adalah 

SMAN 1 Bangil yang merupakan 

sekolah dengan status 

adiwiyata.Subyek penelitian ini tidak 

ditentukan, namun prose bergulirnya 

data penelitian ini berkisar pada siswa 

siswa ips dan guru ekonomi. 

Prosedur pengumpulan data yang 

tepat akan menghasilkan 

terkumpulnya data sesuai dengan 

yang diharapkan. Penelitian ini 

menggunakan tehnik pengumpulan 

data, yaitu wawancara mendalam, 

observasi partisipan dan studi 

dokumentasi. Proses analisis data 

dilakukan secara terus menerus sejak 

peneliti memamsuki lapangan sampai 

kegiatan berakhir. Kegiatan ini tidak 

terlepas dari empat kegiatan, yaitu: 

pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan 

penyimpulan/verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMA Negeri 1 Bangil 

merupakan sekolah dengan status 

adiwiyata nasional yang mempunyai 

visi menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, yang berbudaya 

lingkungan, berlandaskan keimanan 

dan ketaqwaan. Dalam membentuk 

siswa yang berkualitas dan berbudaya 

lingkungan, serta menanamkan nilai 

nilai lingkungan dalam berperilaku 

konsumsi sekolah tersebut memakai 

pendekatan dengan metode 

pendidikan karakter terpadu. 

Pendidikan karakter terpadu 

dilakukan melalui proses 

pembelajaran, manajemen sekolah 

dan ekstrakurikuler. 

1. Hasil pendidikan karakter terpadu 

melalui proses pembelajaran 
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khususnya dalam mata pelajaran 

ekonomi yang terintegrasi dengan 

lingkungan 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa  pelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

dituangkan dalam: 

a. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan silabus dan 

RPP yang disusun 

berlandaskan prinsip 

pembelajaran yang 

mengarahkan pada integrasi 

perilaku konsumsi yang 

ramah lingkungan. 

b. Proses pembelajaran, yang 

dilaksanakan dari pembukaan, 

inti dan penutup disusun 

berlandaskan prinsip prinsip 

pembelajaran yang 

mengarahkan pada perilaku 

konsumsi yang ramah 

lingkungan 

c. Proses penilaian pembelajaran 

melalui sikap, kognitif dan 

ketrampilan disusun 

berdasarkan prinsip prinsip 

pembelajaran yang 

mengarahkan pada perilaku 

konsumsi yang ramah 

lingkungan. 

Selain itu, prinsip prinsip penting 

dalam mengintegrasikan perilaku 

konsumsi yang ramah lingkungan 

dalam pembelajaran yang 

digunakan guru ekonomi di 

SMAN 1 Bangil sebagai berikut: 

a. Kontekstual Learning 

Pembelajaran ekonomi tidak 

boleh lepas dari kondisi real, 

karena ilmu ekonomi 

merupakan kajian aktivitas 

manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dengan 

melakukan pembelajaran di 

kondisi yang real maka akan 

muncul kesadaran dan 

pemahaman yang lebih 

mendalam untuk memahami 

perilaku konsumsi. 

b. Kemampuan berpikir kritis 

Permasalahan-permasalahan 

ekonomi secara empirik perlu 

menjadi bahan kajian bagi 

siswa dalam memecahkan 

masalah, sehingga akan muncul 

kemampuan kritis dalam 

mengatasi dampak aktivitas 

manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya yang 

berhubungan dengan 

lingkungan 
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Prinsip prinsip tersebut digunakan 

oleh guru ekonomi dalam 

mengintegrasikan nilai lingkungan 

kepada siswa dengan 

menggunakan model model 

pembelajran sebagai berikut: 

a. Problem based learning dan 

study case, 

b. mengajar dengan bantuan 

gambar tentang perilaku 

ekonomi 

c. paparan langsung guru tentang 

materi perilaku konsumsi 

yang ramah lingkungan 

d. pembelajaran melalui observasi 

tentang perilaku konsumsi 

yang ramah lingkungan. 

Dari proses pembelajaran 

Pengetahuan siswa tentang materi 

perilaku konsumsi yang ramah 

lingkungan bertambah dengan cara 

diskusi dan sharing antar teman 

dan guru bahkan bisa berpikir 

kritis. Sehingga dari sisi 

pengetahuan, proses pembelajaran 

bisa dikatakan efektif untuk 

menambah pengetahuan siswa. 

2. Hasil pendidikan karakter terpadu 

melalui manajemen sekolah 

 Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan, bahwa sistem 

manajemen sekolah yang 

dibentuk untuk mendukung 

perilaku konsumsi yang ramah 

lingkungan tertuang dalam: 

a. Tata tertib sekolah, seperti yang 

sampaikan oleh kepala 

sekolah, Dwi Cahyo 

Setiyono: 

 “ anak anak dihimbau untuk 

mematikan mesin kendaraan 

bermotor begitu memasuki 

halaman sekolah setiap hari 

jumat. Karena hari jumat kita 

pakai sebagai hari car free 

day . Dan ini juga berlaku 

bagi semua guru dan staff 

karyawan, sehingga akan 

muncul sikap keteladanan 

dari  kita untuk siswa”. 
b. Adanya setiap stiker dan papan 

himbauan agar anak anak 

selalu ingat akan perilaku 

konsumsi yang ramah 

lingkungan, seperti yang 

sampaikan oleh ketua 

program adiwiyata, Sugiono: 

 “ ..... Di setiap kamar mandi 

sudah kita beri himbauan 

untuk menghemat 

penggunaan air, kemudian di 

kelas kelas dimana ada steker 

listrik kita tempelin 

peringatan untuk menghemat 

pemakaian listrik “ matikan 
kipas jika tidak dipakai, 

matikan lampu jika tidak 

dipakai, cabut listrik jika 

sedang tidak dipakai” ini 
karakter yang sedang kita 
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bangun ke siswa untuk 

menghemat sumber sunber 

daya yang ada di sekolah.” 
Dari manajemen sekolah 

Siswa mempunyai kebiasaan 

untuk melakukan kegiatan 

konsumsi yang ramah 

lingkungan dan kesadaran 

secara tidak langsung karena 

ajakan dari teman karena 

dilakukan bersama sama. 

Siswa juga mencontoh dari 

tindakan guru dan staff 

pegawai yang juga melakukan 

TATIB di sekolah. Dari 

proses ini bisa dikatakan 

efektif.  

3. Hasil pendidikan karakter terpadu 

melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan, bahwa kegiatan ekstra 

kurikuler yang ada disekolah telah 

menjadi aktualisasi dari sikap 

perilaku konsumsi ramah 

lingkungan yang di lakukan oleh 

siswa denga dibantu oleh pembina 

dan pihak ketiga yang digandeng 

oleh sekolah (pihak Puskesmas, 

BLH, LSM lingkungan), seperti 

yang disampaikan oleh pembina 

ekskul Aji abdur rahman: 

“ ..... nilai lingkungannya untuk 

robotik.. misal untuk pendesainan 

robot robot yang mereka buat, 

mereka kita ajak untuk 

menggunakan bahan daur ulang 

yang bisa digunakan...”. 

Dari kegiatan ekstrakurikuler 

aktualiasasi siswa yang langsung 

bisa dilihat cukup bisa dikatakan 

efektif untuk bisa 

menginternalisasi siswa dalam 

berperilaku konsumsi ramah 

lingkungan. 

Sedangkan berdasarkan hasil 

penelitian kepada siswa tentang 

keberhasilan internalisasi perilaku 

konsumsi yang ramah lingkungan 

melalui pendekatan karakter 

terpadu ini bisa di lihat dari sikap 

siswa ketika diberi pertanyaang 

tentang “ kalau kamu sudah tahu 

tentang perilaku konsumsi yang 

ramah lingkungan dari pelajaran 

dan ekstra kurikuler apakah kamu 

menjadi sadar lingkungan dan 

menerapakannya?”. Fahmi 

Mahmuddah  mengatakan: 

“.. ya, kalau di sekolah itu, 

ada sampah dipilah dan harus 

buang sampah sesuai 

tempatnya..misalkan yang daun ya 

ditempatkan ditempat sampah 

daun, yang plastik juga di tempat 

sampah plastik...terus menghemat 

energi bbm juga, kadang sekolah 

ga tiap hari naik sepeda motor.” 
Selain itu, Fikki alimuddin 

menyampaikan: 
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“..Pas jam istirahat kita kan 

beli makanan dan sampah dari 

makanan yang kita beli itu kita 

buang dan pilah sendiri..”. 
Sementara itu, Sadiq Taha 

mengatakan: 

“kalau untuk konsumsi yang 

sudah bener bener saya lakukan 

itu menghindari 5P.... 

saya menghindarinya dengan 

cara tidak membeli makanan 

makanan di jalan jalan itu”. 
Dari jawaban yang diberikan 

oleh siswa siswa, sedikit 

menggambarkan bahwa mereka 

sudah menerapkan perilaku 

konsumsi  ramah lingkungan yang 

diperoleh dari pembelajaran, 

manajemen sekolah yang berlaku 

dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

diterapkan disekolah. 

Hasil dari strategi yang dipakai 

melalui pendidikan karakter 

terpadu bisa disimpulkan: 

1. melalui proses pembelajaran, 

tingkat keefektifan proses 

internalisasi untuk menambah 

pengetahuan tentang nilai-nilai 

lingkungan dalam perilaku 

konsumsi bisa dikatakan efektif. 

2. melalui manajemen sekolah, 

tingkat keefektifan proses 

internalisasi dari sikap serta 

keteladanan dalam berperilaku 

konsumsi yang ramah 

lingkungan bisa dikatakan 

efektif. 

3. melalui kegiatan ekstra 

kurikuler, tingkat keefektifan 

proses internalisasi dari sikap, 

dan pembiasaan serta 

pengetahuan dalam berperilaku 

konsumsi yang ramah 

lingkungan bisa dikatakan 

efektif. 

 

KESIMPULAN  

a. Proses internalisasi perilaku 

konsumsi yang ramah lingkungan 

di SMAN 1 Bangil dilaksanakan 

dengan menggunakan pendidikan 

karakter terpadu melalui proses 

pembelajaran ekonomi yang 

dilakukan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran yang disusun 

berdasarkan prinsip prinsip 

pembelajaran yang mengarah 

kepada  integrasi pendidikan 

ekonomi berwawasan 

lingkungan.Selain itu, pendidikan 

karakter juga dilaksanakan melalui 

manajemen sekolah dan kegiatan 

ekstarkurikuler. 

b. Siswa SMAN 1 Bangil telah 

memperlihatkan perilaku 
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konsumsi yang ramah lingkungan 

yang terlihat pada aktivitas dan 

kegiatan di sekolah dan di rumah. 

c.  Secara keseluruhan, strategi 

dengan pendidikan karakter 

terpadu melalui proses 

pembelajaran, manajemen sekolah 

dan ekstrakurikuler dapat 

disimpulkan efektif dalam proses 

internalisasi terhadap siswa.  
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Abstrak 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi kegiatan perekonomian di 
Indonesia. Segala aspek kegiatan ekonomi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 
dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dalam pendidikan ekonomi. 
Pendidikan ekonomi memegang peran kunci dalam membentuk manusia Indonesia sesuai cita-cita 
dan tujuan bangsa. Penting sekali mengajarkan ideologi perekonomian Indonesia sejak jenjang 
pendidikan sekolah dasar karena gaya hidup yang dijalani saat ini merupakan hasil dari kebiasaan 
sejak kanak-kanak. Dengan mengajarkan pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai core content, akan terjadi keterlekatan yang dapat mempengaruhi sikap dan 
perilaku ekonomi yang benar bagi anak-anak sebagai generasi penerus sumber daya manusia 
Indonesia. Bila karakter manusia Indonesia telah mendarah daging, maka pengaruh budaya 
ekonomi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perekonomian Indonesia tidak akan mudah 
masuk dan mempengaruhi kepribadian manusia Indonesia. 

Kata Kunci: Pasal 33  Undang-Undang DasaR 1945, Sekolah Dasar 

 
 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

1945 merupakan dasar hukum 

(konstitusi) yang melandasi sistem 

perekonomian Indonesia. Sebagai 

dasar konstitusi berarti, Pasal 33 

Undang-Undang 1945 bersifat 

mengikat, dan wajib dilaksanakan 

oleh seluruh rakyat Indonesia. Segala 

kegiatan perekonomian di Indonesia 

harus berdasarkan pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945. Demikian juga 

dalam pendidikan ekonomi. 

Pendidikan ekonomi di Indonesia 

harus dilandasi pasal 33 UUD 1945 

dalam membentuk manusia Indonesia 

yang sesuai dengan cita-cita dan 

tujuan bangsa.  

Sayangnya, pendidikan 

ekonomi di Indonesia selama ini telah 

jauh meninggalkan nilai-nilai dalam 

pasal 33 Undang-Undang 1945. 

Pendidikan ekonomi yang diajarkan 

tidak sesuai dengan pasal 33 sebagai 

landasan konstitusi perekonomian 

Indonesia, tetapi justru mengadopsi 

dari luar, yang bahkan tidak 

memperhatikan akar budaya asli 

Indonesia dengan kurikulum yang 
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mengacu pada buku-buku teks 

Amerika yang berideologi Neoklasik. 

Padahal dengan mengajarkan 

pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 

Undang-Undang Dasar akan 

diperoleh kepribadian dan karakter 

manusia Indonesia, yang sejalan 

dengan cita-cita dan tujuan bangsa 

Indonesia. Sebagaimana yang 

dirumuskan dalam pasal 3 Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No.23 tahun 2003 sebagai berikut. 

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 terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Sekolah Dasar merupakan 

jenjang pendidikan formal yang wajib 

ditempuh oleh seluruh warga negara 

Indonesia. Dengan mengajarkan 

pendidikan ekonomi sesuai pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 sejak 

dini sebagai core content, akan terjadi 

keterlekatan yang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

ekonomi yang benar bagi anak-anak 

sebagai generasi penerus sumber daya 

manusia Indonesia.  

Sebagaimana dikemukakan 

oleh Muhtadi (2014: 101) sebagai 

berikut: 

Gaya hidup yang dijalani saat ini 

sesungguhnya juga merupakan 

kesinambungan dari gaya hidup yang 

dijalani sejak kanak-kanak. 

Bagaimana gaya hidupnya ketika 

kecil, sedikit banyak atau malah 

memang banyak, akan menjadi pola 

dasar, menajdi blueprint, dari gaya 

hidupnya ketika dewasa, yang akan 

terbawa hingga ia menjadi tua 

sampai akhirnya nanti menutup 

harinya dalam kehidupan ini 

   

KAJIAN LITERATUR  

Pendidikan Ekonomi di Indonesia  

 Pendidikam Ekonomi jenjang 

formal di Indonesia dimulai sejak 

tingkat Sekolah Dasar. Pada tingkat 

Sekolah Dasar pendidikan ekonomi 

belum berdiri sendiri akan tetapi 

terintegrasi dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut 
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topik-topik pembelajaran ekonomi di 

Indonesia. 

 

Topik-topik Pembelajaran 

Ekonomi yang terintegrasi dalam 

Mata Pelajaran IPS di tingkat 

Sekolah Dasar (SD) 

 

Kelas 3 Sekolah Dasar terdiri atas: (1) 

Kerjasama di Lingkungan; (2) Jenis-

jenis Pekerjaan; (3) Kegiatan Jual 

Beli; (4) Sejarah Uang; dan (5) 

Kegunaan Uang. 

 

Kelas 4 Sekolah Dasar terdiri atas: (1) 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

dalam Kegiatan Ekonomi; (2) 

Kegiatan Ekonomi Berdasarkan 

Potensi Alam; dan (3) Pentingnya 

Koperasi Bagi Kesejahteraan 

Masyarakat. 

 

Kelas 5 Sekolah Dasar, yakni  

tentang Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia 

 

Kelas 6 Sekolah Dasar, terdiri atas: 

(1) Globalisasi; dan (2) Ekspor- 

impor 

 

Topik-topik Pembelajaran 

Ekonomi yang terintegrasi dalam 

Mata Pelajaran IPS di tingkat 

Sekolah Menengah (SMP) 

 

Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, 

terdiri atas: (1) Usaha Manusia Dalam 

Memenuhi Kebutuhan; (2) Kegiatan 

Pokok Ekonomi; (3) Perusahaan Dan 

Badan Usaha Serta Peranannya; dan 

(4) Kreatif Dan Inovatif Dalam 

Tindakan Ekonomi. 

 

Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, 

terdiri atas: (1) Hubungan 

Kelangkaan Sumber Daya dengan 

Kebutuhan Manusia; (2) Pelaku-

pelaku Ekonomi; (3) Bentuk-bentuk 

Pasar; (4) Ketenagakerjaan; (5) 

Pelaku Ekonomi Indonesia; (6) Pajak; 

dan (7) Permintaan dan Penawaran. 

 

Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama, 

yang terdiri atas: (1) Negara 

berkembang dan negara maju; (2) 

Uang dan Lembaga Keuangan; dan 

(3) Kerjasama Ekonomi Internasional 

 

Topik-topik Pembelajaran 

Ekonomi di tingkat Sekolah Atas 

(SMA) 
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Kelas X Sekolah Menengah Atas, 

terdiri atas: (1) Ilmu Ekonomi; (2) 

Kebutuhan Manusia, Kelangkaan                 

Sistem Ekonomi; (3) Kegiatan 

Ekonomi Konsumen dan Produsen; 

(4) Permintaan, Penawaran, Harga 

Keseimbangan, dan Pembelajaran; 

(5) Kebijakan Pemerintah dalam 

Bidang Ekonomi; (6) Pendapatan 

Nasional Inflasi; (7) Fungsi 

Konsumsi, Tabungan dan Investasi; 

dan (8) Uang dan Bank. 

 

Kelas XI Sekolah Menengah Atas, 

terdiri atas: (1) Tenaga kerja dan 

pembangunan ekonomi; (2) 

Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 

(3) Pasar Modal; (4) Perekonomian 

Terbuka; (5) Sistem Informasi dsn 

Akuntansi; (6) Persamaan Dasar 

Akuntansi; (7) Siklus Akuntansi 

Perusahaan Jasa. 

 

Kelas XII Sekolah Menengah Atas, 

terdiri atas: (1) Badan usaha dalam 

perekonomian Indonesia; (2) 

Koperasi sekolah; (3) Koperasi; (4) 

Akuntansi perusahaan Dagang; (5) 

Manajemen; dan (6) Wirausaha 

Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat dilihat bahwa topik-topik 

pembelajaran ekonomi di Indonesia 

belum mengedepankan pasal 33 UUD 

1945 sebagai core content ideologi 

perekonomian. Sebagai bahan 

rujukan berikut merupakan topik-

topik pelajaran ekonomi yang 

diajarkan di Amerika dan Australia  

 

Topik-topik Pembelajaran 

Ekonomi di Amerika Serikat yang 

mulai diajarkan di tingkat (grade) 

4 sampai tingkat (grade) 12 pada 

anak usia 9 sampai 12 tahun 

 

Yakni: Scarcity; Decision Making; 

Allocation; Incentives; Trade; 

Specialization; Market and Prices; 

Role of Prices; Competition and 

Market Structure; Institutions; Money 

and Inflation; Interest Rates; Income; 

Entrepreneurship; Economic Grwoth; 

Role of government,mrket Failure; 

Goverment Failure; Economic 

Fluctuations; Unemplaymen and 

Inflation; dan Fiscal and Monetary 

Policy 

 

Topik-topik Pembelajaran 

https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kebutuhan-manusia/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kebutuhan-manusia/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kegiatan-ekonomi-konsumen-produsen/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kegiatan-ekonomi-konsumen-produsen/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/permintaan-dan-penawaran/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/permintaan-dan-penawaran/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kebijakan-ekonomi/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/kebijakan-ekonomi/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/pendapatan-nasional-2/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/pendapatan-nasional-2/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/konsumsi-dan-tabungan-dan-investasi/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/konsumsi-dan-tabungan-dan-investasi/
https://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelas-x/uang-dan-bank/
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Ekonomi di Australia yang mulai 

diajarkan di tahun (year) 5  

sampai tahun (year) 10 pada anak 

usia 10 sampai 15 tahun 

 

Year 5 (10 year old), yakni: (1) The 

difference between needs and wants 

and why choices need to be made 

about how limited resources are used; 

(2) Types of resources (natural, 

human, capital) and the ways 

societies use them in order to satisfy 

the needs and wants of present and 

future generations; dan (3) Influences 

on consumers choices and methods 

that can be used to help make 

informed personal consumer and 

financial choices. 

 

Year 6 (11 year old), yakni: (1) How 

the concept of opportunity cost 

involves choices about the alternative 

use of resources and the need to 

consider trade-offs; (2) The effect that 

consumer and financial decisions can 

have on the individual, the broader 

community and the envirotment; dan 

(3) The reasons businesses exist and 

the different ways they provide goods 

and services. 

 

Year 7 (12 year old), yakni: (1) The 

ways consumers and producers 

respond to and influence each other in 

the market; (2) Why and how 

individuals and businesses plan to 

achieve short-term and long-term 

personal, organisational and financial 

objectives; (3) Characteristics of 

entreprenueurs and successful 

businesses; dan (4) Why individuals 

work, types of work and how people 

derive an income. 

 

Year 8 (13 year old), yakni: (1) The 

ways markets operate in Australia and 

why the may be influenced by 

government; (2) The traditional 

markets of Aboriginal and Torres 

Strait Islander communities and their 

participation in contemporary 

markets; (3) The rights and 

responsibilities of consumers and 

businesses in Australia; (4) Types of 

businesses and the ways taht 

businesses respond to opportunities in 

Australia; dan (5) Influences on the 

ways people work and factors that 

might affect work in the future. 

 

Year 9 (14 year old), yakni: (1) 

Australia as an ‘economy’ and its 
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place within the broader Asia and 

global economy; (2) Why and how 

participants in the global economy are 

dependent on each other; (3) Why and 

how people manage financial riks and 

rewands in the current Australia and 

global financial landscape; (4) How 

and why bussinesses seek to create 

and maintain a competitive advantage 

in the global msrket; dan (5) The role 

responsibilities of particioants in the 

changing Australian or globbal 

workplace. 

 

Year 10 (15 year old), yakni: (1) 
Indicators of economic permomance 
and how Australia’s economy is 
performing; (2) The links between 
economics perfomace and living 
standards, the variations that exist 
within and between economies, and 
possible causes; (3) The ways that 
goverments manage the economy to 
improve economic perfomance and 
livinng standarts; (4) Factors that 
influence major consumers and 
financial decisions and the shoert-
and long term consequences of these 
decisions; dan (5) The ways 
businesses organise themselves to 
improve productivity, including the 
ways they manage their workforce, 
and how they respond to canging 
economic conditions 

 
Pembelajaran ekonomi di 

Amerika Serikat menggunakan 

content standart yang disusun oleh 

Council for EconomicEducation / 

CEE (NCEE) yang selanjutnya 

banyak menjadi rujukan 

pembelajaran ekonomi negara-negara 

di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini 

jelas tidak sesuai dengan jati diri dan 

sistem perekonomian nasional 

Indonesia yang termuat dalam pasal 

33 Undang-Undang Dasar 1945. 

 

 

 

PEMBAHASAN  

Karakteristik Sistem Ekonomi 

Indonesia 

Berbeda dengan sistem 

ekonomi komando maupun sistem 

ekonomi liberal, ciri khas “humanis” 

melekat pada sistem ekonomi 

Indonesia. Perekonomian yang penuh 

rasa kebersamaan dan kekeluargaan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Perekonomian Indonesia disusun 

sebagai usaha bersama atas azas 

kekeluargaan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terdiri dari berbagai 

kemajemukan. Kemajemukan suku 

bangsa dengan kebudayaan yang 

melekat didalamnyanya kemudian 

bersatu dalam semboyan Bhineka 
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Tunggal Ika yang berarti “walau 

berbeda-beda tetap satu jua”.  

Meskipun merupakan bangsa 

yang majemuk, namun bangsa 

Indonesia merasa menjadi satu 

bangsa. Dasar filosofis itulah yang 

menjadikan sistem ekonomi 

Indonesia penuh dengan nilai-nilai 

kebersamaan dan kekeluargaan. 

Persaingan individu bukanlah 

karakter bangsa Indonesia.  

Dasar kekeluargaan dalam 

kegiatan ekonomi timbul dari 

kesadaran bahwa kebahagiaan tidak 

hanya dengan terpenuhinya 

kebutuhan jasmani saja, tetapi juga 

terpenuhinya kebutuhan rohani. Oleh 

karena itu dalam menjalankan 

kegiatan ekonomi, manusia Indonesia 

harus menjalankan dengan penuh 

tanggung jawab sebagai bagian dari 

ibadah. Kegiatan ekonomi harus 

membawa manfaat bagi sesama 

manusia baik dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 

Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara 

Cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak 

terdiri dari barang dan jasa yang vital 

bagi kehidupan manusia dan tersedia 

dalam jumlah terbatas. Negara 

menguasai cabang-cabang produksi 

dan kekayaan alam tertentu untuk 

menjamin perlindungan orang banyak 

dan demi kemakmuran rakyat secara 

maksimal (Murybarto, 1994). 

Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mengartikan “kuasa” 

sebagai wewenang atas sesuatu untuk 

menentukan dapat berupa 

memerintah, mewakili, mengurus, 

dan sebagainya. Dipandang dari 

sudut kepemilikan, istilah “dikuasai” 

memiliki derajat lebih rendah 

daripada istilah “dimiliki”. Makna 

dikuasai oleh negara dalam pasal 33 

ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 

mencakup kekuasaan negara untuk 

mengatur (regelendaad), mengurus 

(bestuursdaad), mengelola 

(beheersdaad), dan menguasai 

(toezichthoudensdaad)” Hal ini 

berarti penguasaan negara atas 

sumber daya alam bukan hak ekslusif 

yang berupa kepemilikan pribadi, 

tetapi negara hanya sebagai penerima 

amanah. 
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Negara mengakui dan 

member tempat terhadap sektor-

sektor swasta adalah pada cabang-

cabang produksi yang tidak 

menguasai hajat hidup orang banyak. 

Sifat efisiensi dan inovati pada sektor 

swasta berkontribusi sebagai 

penggerak dalam perekonomian. 

Pemerintah juga ingin melihat 

pengusaha-pengusaha swasta 

nasional dapat tumbuh dengan kuat, 

menjadi ujung tombak kemajuan dan 

kreativitas perekonomian nasional. 

Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat 

 Sistem ekonomi Indonesia 

menegaskan bahwa penguasaan atas 

bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya demi dan 

hanya untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia, bukan kemakmuran orang-

perseorang.  

 Sistem ekonomi Indonesia 

memaknai kemakmuran adalah 

“Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat 

Indonesia” yaitu  keadilan ekonomi 

sekaligus pembagian distribusi yang 

adil setelah proses produksi 

terselesaikan (Murybarto 1994). 

Masyarakat yang jelas-jelas 

mengesampingkan nilai keadilan 

(mengesampingkan pemerataan) 

pastilah akan mengalami gejolak-

gejolak sosial. Kemudian cepat atau 

lambat akan meruntuhkan sendi-sendi 

kehidupannya dan mengancam 

kelestariannya. 

Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. 

Demokrasi ekonomi adalah 

tegaknya kedaulan rakyat dalam 

perekonomian. Kegiatan ekonomi 

bersumber dari rakyat, oleh rakyat 

dan untuk rakyat.  

Dari rakyat, berarti 

perekonomian nasional terlaksana 

setelah mendapat mandat dari rakyat. 

Rakyat adalah pemegang kedaulatan 

ekonomi, sehingga rakyat adalah 

pihak yang paling berkuasa 

menetapkan tatatan ekonomi melalui 

wakil-wakilnya. 
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 Oleh rakyat, berarti 

penyelenggaraan perekonomian 

wajib dilaksanakan oleh rakyat baik 

melalui partisipasi dan emansipasi. 

Untuk rakyat, berarti tujuan dari 

penyelenggaraan perekonomian 

nasional adalah untuk kemakmuran 

seluruh rakyat Indonesia.  

Hasil kekayaan alam harus 

digunakan untuk kepentingan 

bersama dengan tetap memperhatikan 

keadilan berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. 

 

KESIMPULAN  

Pada jenjang sekolah dasar 

pengetahuan disesuaikan dengan 

perkembangan usia peserta didik. 

Demikian juga dengan pengetahuan 

ekonomi, internalisasi konsep-konsep 

ekonomi Indonesia yang sesuai pada 

jenjang sekolah dasar yaitu: 

1)Kegiatan ekonomi yang 

mengutamakan musyawarah dengan 

sikap rendah hati, 2)Tolong-

menolong, gotong-royong dalam 

mewujudkan perekonomian yang 

kuat, 3)Rasa cinta terhadap produk-

produk hasil negaranya sendiri 

4)Senantiasa memperhatikan 

keberlanjutan dan berwawasan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi 

yang dilakukannya.  

Penting sekali menanamkan 

pendidikan ekonomi berdasarkan 

nilai-nilai budaya Indonesia sejak dini 

guna membentuk manusia Indonesia 

sesuai sifat, kelakuan dan karakter 

Indonesia. 

 Dengan mengajarkan esensi 

kebudayaan Indonesia akan diperoleh 

kepribadian dan karakter manusia 

Indonesia. Karakter yang dilandasi 

moral. Moral yang diperoleh dari 

nilai-nilai budaya, ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh setiap 

insan manusia Indonesia. Bila 

karakter yang bermoral demikian 

telah menjadi darah daging serta 

kebiasaan bangsa Indonesia maka 

mampu membentengi dari pengaruh 

ekonomi asing yang mengutamakan 

keegoisan, korupsi, keserakahan, dan 

lain-laian.  

Mengajarkan pendidikan 

ekonomi sesuai pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 sejak dini 

sebagai core content, pada dasarnya 

sama dengan berinvestasi jangka 

panjang yaitu investment of human 
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skill dan mental skill dimana akan 

terjadi keterlekatan yang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

ekonomi yang benar bagi anak-anak 

sebagai generasi penerus sumber daya 

manusia Indonesia. 
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Abstrak 
Baru-baru ini banyak ditemukan aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia. Padahal dalam konteks hubungan sosial perilaku ekonomi yang 

merugikan orang lain dianggap tidak baik. Pelaku ekonomi harus mempunyai sikap dalam hal ini 

mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain bila aktivitas ekonomi yang dilakukannya 

merugikan (empati). Disisi yang lain sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi (homo 

economicus), pelaku ekonomi selain berupaya maksimal untuk mencapai kesejahteraan sendiri, 

juga harus mempunyai kepedulian kepada pelaku ekonomi lain dengan cara membantu untuk 

menuju pencapaian kesejahteraan (altruisme). Oleh karena itu, dipandang cocok bahwa 

pembelajaran di sekolah harus mampu memodifikasi pembelajaran agar siswa yang sedang 

mempelajari mata pelajaran ekonomi mendapatkan pengetahuan, sehingga sikap dan perilakunya 

dalam aktivitas ekonomi mempunyai rasa empati dan kepedulian  dalam membantu orang lain untuk 

mencapai kesejahteraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah menjadi salah satu bagian penting 

dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas ekonomi. Konstruksi pembelajaran yang 

ciptakan oleh guru ekonomi (dapat menggunakan berbagai model atau strategi pembelajaran) 

harus mampu menunjukkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas 

ekonomi sehingga siswa mempunyai perilaku ekonomi yang tidak hanya mementingkan dirinya 

sendiri akan tetapi juga berorientasi bagi kepentingan orang lain. Oleh karena itu dalam tulisan ini 

mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang ekonomi tentang egoisme, empati, altruisme, dan 

altruisme dalam pembelajaran ekonomi. 

 
Kata Kunci: altruisme, egoisme, empati, pembelajaran ekonomi 

 
 

Aktivitas ekonomi saat ini 

menjadi suatu fenomena yang 

keberadaannya sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Manusia 

ekonomi (homo economicus) selalu 

berupaya untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhannya. Akan tetapi 

manusia ekonomi pasti dihadapkan 

pada keterbatan sumber daya untuk 

memenuhi berbagai macam 

kebutuhan tersebut. Keterbatan 

sumber daya yang dimiliki membuat 

manusia ekonomi berupaya untuk 

memenuhi berbagai macam 

kebutuhan tersebut dengan berbagai 

cara. Dalam konteks memenuhi 

kebutuhan dengan berbagai cara, 

kadangkala cara-cara yang 
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digunakan sangat mengabaikan 

kepentingan lingkungan sosialnya. 

Selama ini aktivitas 

ekonomi yang dilakukan individu 

cenderung mengabaikan kepentingan 

pihak lain. Sehingga ada pendapat 

yang bermunculan terkait tidak 

adanya keterkaitan antara 

kepentingan individu dengan 

kepentingan sosial dalam konteks 

ekonomi. Ada hal yang menarik yang 

perlu mendapatkan perhatian seperti 

diungkapkan oleh Archer (Mooney, 

2014) bahwa homo economicus tidak 

memiliki perhatian yang tulus 

tentang orang lain dan interaksi 

sosial. Karena homo economicus 

cenderung tanpa ikatan sosial, homo 

economicus adalah model yang 

memiliki satu properti sendiri, yaitu 

rasionalitas instrumental. 

Rasionalitas instrumental yaitu 

kapasitas untuk memaksimalkan 

preferensi sehingga dapat 

memaksimalkan utilitas mereka. 

Mooney (2014) juga menjelaskan 

meskipun homo economicus hidup 

dalam masyarakat, lingkungan sosial 

tetap menjadi preferensi yang utama. 

Tindakan masyarakat didorong oleh 

rasionalitas, dan ujung-ujungnya 

orang hanya mengejar kepentingan 

individu. Bahkan Archer (Mooney, 

2014) berpendapat bahwa homo 

economicus gagal untuk 

menjelaskan begitu banyak perilaku 

manusia, terutama yang kolektif atau 

kebersamaan. 

Padahal sejatinya 

keberadaan manusia tidak bisa 

terlepas dari keberadaan orang lain 

dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal 

ini manusia adalah makhluk ekonomi 

yang berupaya untuk mencapai 

kesejahteraan dengan cara 

memenuhi semua kebutuhan yang 

beranekaragam sekaligus sebagai 

makhluk sosial yang selalu 

berhubungan dengan manusia lain. 

Sears et.al (1991) mengungkapkan 

bahwa manusia tidak akan mampu 

hidup sendiri, melainkan sebagai 

makhluk sosial yang sangat 

bergantung  kepada manusia lain, 

dan masing-masing individu tidak 

dapat mencapai kehidupan yang 

bahagia dan sejahtera tanpa 

lingkungan sosial yang 

mendukungnya. 

Melihat hal tersebut, 

nampaknya aktivitas ekonomi tidak 

bisa terlepas dengan konteks 
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kehidupan atau lingkungan sosial. 

Lingkungan sosial menjadi faktor 

penting dalam mewujudkan aktivitas 

ekonomi yang mampu memberikan 

kesejahteraan dan kebahagiaan bagi 

semua. Namun kenyataannya 

berbagai benturan kepentingan 

ekonomi menyebabkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan 

ekonomi masih belum sepenuhnya 

dapat diwujudkan. Banyak kasus 

dalam kegiatan ekonomi yang 

mengakibatkan kerugian bagi pelaku 

ekonomi lain seperti perbuatan 

curang dan penggunaan zat 

berbahaya dalam kegiatan produksi. 

Keserakahan dari segelintir pelaku 

ekonomi menyebabkan kesengsaraan 

yang berkepanjangan bagi kehidupan 

masyarakat lain seperti spekulasi dan 

penipuan yang menyebabkan krisis 

ekonomi berkepanjangan di berbagai 

belahan dunia.  

Berbagai kasus yang terjadi 

dalam aktivitas ekonomi yang 

merugikan, nampaknya pelaku 

ekonomi masih banyak yang 

menonjolkan sikap dan perilaku 

egonya. Egoisme (mementingkan 

diri sendiri) seringkali menjadi dasar 

bagi pelaku ekonomi untuk 

membenarkan tindakannya. Padahal 

Adam Smith sebagai pelopor dalam 

bidang ekonomi mengungkapkan 

bahwa aktivitas ekonomi harus bisa 

memberikan kemanfaatan bagi 

semua dan tidak mengorbankan 

pihak lain, dan masyarakat ekonomi 

yang baik adalah masyarakat yang 

dipenuhi oleh nilai kebaikan dan 

menjauhkan dari perilaku yang 

curang, serakah, dan tidak adil, 

namun tidak berarti pelaku ekonomi 

tidak mementingkan dirinya 

(egoisme), akan tetapi kepentingan 

diri dapat membantu kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan 

(Skousen, 2001). 

Nampak nyata bahwa 

aktivitas ekonomi yang dilakukan 

tidak dapat terlepas dengan aktivitas 

sosial yaitu keterkaitan antara 

individu dengan keberadaan pihak 

lain, sehingga dalam hal ini 

bagaimana pelaku ekonomi selain 

untuk mencapai kesejahteraan 

pribadi, juga membantu untuk 

mencapai kesejahteraan bagi pihak 

lain. Bukan sebaliknya berupaya 

untuk mencapai kesejahteraan 

pribadi tetapi mengabaikan bahkan 

mengorbankan kepentingan dan 
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kesejahteraan pihak lain. Dengan 

demikian harus ada harmonisasi 

kepentingan dalam aktivitas 

ekonomi. Oleh karena itu dalam 

aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi 

harus mampu merasakan apa yang 

dirasakan oleh pelaku ekonomi lain, 

sehingga aktivitas ekonominya jauh 

dari kecurangan dan penipuan. 

Disamping itu perlu adanya upaya 

untuk membantu pihak lain dalam 

mencapai kesejateraan, tanpa 

kepedulian dan perhatian dari pelaku 

ekonomi dalam upaya membantu 

pihak lain akan sulit mewujudkan 

kesejahteraan bersama. 

Melihat hal tersebut, 

nampaknya pendidikan khususnya 

dalam pembelajaran ekonomi 

mempunyai tantangan besar untuk 

dapat memberikan pencerahan 

kepada peserta didik melalui proses 

pembelajaran tentang perlunya 

perilaku ekonomi yang tidak hanya 

berorientasi pada kepentingan 

sendiri, akan tetapi perilaku ekonomi 

yang juga harus berorientasi kepada 

kepentingan orang banyak. Hal 

inilah menjadi tugas berat dari 

pendidikan ekonomi untuk bisa 

membantah apa yang disampaikan 

terkait dengan pemisahan homo 

economicus dengan lingkungan 

sosial. Oleh karena itu pendidikan 

ekonomi harus mampu menanamkan 

empati dalam aktivitas ekonomi, 

saling membantu (altruisme) dalam 

menuju kesejahteraan dan 

meminimalkan egoisme 

(kepentingan sendiri) dengan 

mengabaikan kepentingan pihak lain 

dalam aktivitas ekonomi, agar 

peserta didik mempunyai bekal 

dalam menjalankan aktivitas 

ekonomi untuk saat ini dan untuk 

masa depan dalam upaya mencapai 

kesejahteraan ekonomi secara 

bersama. 

 

EGOISME 

Egoisme dalam konteks 

ekonomi selama ini masih menjadi 

sesuatu yang diperdebatan terkait 

dengan kepentingan diri (self 

interset). Disisi satu manusia 

ekonomi berupaya untuk memenuhi 

kepentingan diri sendiri, tetapi disisi 

yang lain manusia ekonomi 

dihadapkan pada kepentingan orang 

banyak. Durkheim (Weiss dan Peres, 

2014) menyebutkan altruisme dan 

egoisme saling melengkapi aspek 
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kehidupan manusia, setiap manusia 

memiliki altruisme dan egoisme 

dalam dirinya. altruisme dan 

egoisme bergantung pada arah 

tindakan. Suatu tindakan dianggap 

altruistik ketika tindakan ditujukan 

bagi orang lain atau bergerak menuju 

luar individu atau orang lain, 

sedangkan egoisme tindakan yang 

ditujukan untuk diri sendiri. 

Disamping itu Batson 

(Sarwono, 2002 ) berpendapat bahwa 

ada dua sifat egois manusia yang 

dapat menjadi alasan untuk 

menolong sesama. Pertama, dari segi 

pembelajaran sosial dan 

reinforcement, yaitu adanya 

pencarian reward dan ada motif 

tersendiri dalam tindakan menolong. 

Kedua, dari segi pemuasan diri 

sendiri, yaitu pembuktian kepada diri 

sendiri. Segi positif dari yang kedua 

apabila egoisme tersebut mendorong 

seseorang untuk membantu orang 

lain. Sedangkan segi negatifnya, 

akan mendorong seseorang untuk 

memenuhi segala kepentingannya 

sendiri tanpa memikirkan orang lain. 

Selain itu, dengan egoisme dapat 

dilihat motif dibalik seseorang 

menolong, karena egoisme, menilai 

bahwa motif seseorang menolong 

lebih kepada untuk kepentingan diri 

sendiri seperti mendapat reward atau 

untuk membuktikan diri sendiri 

sehingga terpenuhinya kepuasan 

pada dirinya sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut 

menarik untuk dapat dilihat dari sisi 

ekonomi. Ada suatu ungkapan “tidak 

ada yang gratis dalam ekonomi”. Hal 

ini menunjukkan bahwa memang 

ekonomi orientasinya pada 

keuntungan atau untuk kepentingan 

diri. Akan tetapi sekali lagi 

kepentingan diri sendiri juga akan 

memberikan dampak yang positif 

bagi orang lain. dan sebaliknya 

kepentingan ekonomi yang secara 

absolut hanya untuk diri sendiri, 

yang tidak disertai dengan membantu 

untuk mewujudkan kepentingan 

orang banyak, maka akan sulit 

mewujudkan kesejahteraan ekonomi 

baik kepada diri sendiri apalagi 

untuk kesejahteraan orang lain. 

Untuk memperkuat argumentasi 

tersebut dapat dicontohkan kasus 

penganiayaan yang dilakukan oleh 

pengusaha kepada karyawan yang 

terjadi pada usaha kecil di daerah 

Bandung. Pengusaha berupaya untuk 
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mendapatkan keuntungan yang besar 

dengan pengabaikan kepentingan 

orang lain, dengan menggunakan 

cara yang sangat bertentangan yaitu 

menyiksa karyawan dan tidak 

memberikan hak-haknya 

(M.tempo.co. 2013). Nampak jelas 

kasus tersebut menunjukkan 

kepentingan diri yang arogan dari 

pengusaha tanpa memperhatikan 

pihak lain, akibatnya keruntuhan 

usaha terjadi dengan terbongkarnya 

kasus tersebut oleh pihak yang 

berwenang. 

Selanjutnya Weiss dan 

Peres (2014) menyebutkan ego dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis 

diantaranya adalah ego empati dan 

ego apatis. Ego empati memiliki 

kemampuan untuk merasakan apa 

yang orang lain rasakan. Ini adalah 

jenis yang ego yang tindakannya bisa 

lebih dekat dengan apa yang sebagai 

altruisme. Sedangkan ego apatis 

adalah ego yang apatis terhadap 

orang lain, yaitu acuh tak acuh 

terhadap kebahagiaan atau 

kegembiraan dan kesedihan serta 

penderitaan orang lain. Dalam ego 

ini tidak adanya kepedulian, hanya 

mendorong untuk mengejar 

kebahagiaan individualistis, dan 

individu hanya untuk mementingkan 

diri mereka sendiri.  

Beberapa kasus dalam 

ekonomi yang terkait dengan ego 

tersebut salah satunya adalah 

masalah krisis ekonomi yang terjadi 

beberapa dekade, mulai dari krisis 

yang dikenal sebagai depresi besar 

(great depression) tahun 1930-an di 

Amerika, krisis tahun 1997-1998 di 

Asia termasuk di Indonesia, dan 

krisis keuangan tahun 2008 di 

Amerika yang dikenal sebagai krisis 

subprime mortgage. Semua krisis 

tersebut mampu menyebabkan 

kerusakan pada tingkat global atau 

memberikan pengaruh buruk kepada 

perekonomian bagi negara lain. 

Penyebab dari krisis tersebut adalah 

karena ulah kotor dan jahat dari 

pelaku ekonomi, mereka melakukan 

penipuan, berperilaku curang, dan 

melakukan spekulasi. Bahkan yang 

terakhir disebut krisis salah satunya 

disebabkan oleh ulah petinggi 

perusahaan yang hanya 

mementingkan kepentingan mereka 

dan memperkaya diri mereka sendiri 

dengan cara melakukan penipuan 
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pada sektor keuangan (Whitehead 

dan Crawshaw, 2014). 

 

EMPATI 

Aktivitas ekonomi dapat 

terkait dengan apa yang disebut 

dengan empati. Baron dan Byrne 

(2005: 111); Batson dan Coke (Sari 

et.al, 2003)  mengungkapkan bahwa 

empati merupakan kemampuan 

untuk merasakan keadaan emosional 

yang berhubungan dengan perasaan 

atau tentang apa yang dirasakan oleh 

orang lain, dan ketika seseorang 

melihat orang lain berada dalam 

keadaan menderita atau mempunyai 

masalah, maka orang tersebut ikut 

merasakan, dengan cara mencoba 

membantu  dalam sudut pandang 

orang lain untuk menyelesaikan 

permasalahan dan penderitaan orang 

lain tersebut. Empati dibangun 

berdasarkan kesadaran diri, jika 

individu semakin terbuka dengan 

emosinya, keterampilan memahami 

perasaan orang lain semakin 

meningkat yang kemudian dapat 

menimbulkan perasaan yang serupa 

dalam diri seseorang, sehingga 

individu menjadi lebih dapat menilai 

diri sendiri dan dapat menyadari 

pendapat orang lain terhadap dirinya 

(Goleman, 2002, 2007).  

Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Hurlock (1994, 

1999); Santrock, 2003, 2007) bahwa 

empati merupakan kemampuan 

seseorang untuk membayangkan dan 

melihat diri sendiri pada posisi, 

situasi, dan sudut pandang  atau 

perspektif orang lain serta mampu 

menempatkan diri dalam keadaan 

psikologis orang lain. Lebih lanjut 

Santrock (2003, 2007) merasakan 

empati berarti bereaksi terhadap 

perasaan orang lain dengan respon 

emosional yang sama dengan respon 

orang lain. 

Stein (Ibrahim, 2003); 

Jhonson dan Smither (1983); 

Koestner dan Franz (1990) juga 

mengatakan bahwa empati adalah 

kepekaan yang dimiliki oleh 

seseorang  untuk memahami kondisi 

yang dirasakan dan dipikirkan oleh 

orang lain dengan menempatkan diri 

sebagaimana orang tersebut 

merasakan dan memikirkannya. 

Dalam hal ini tanpa harus secara 

nyata terlibat dalam perasaan atau 

tanggapan orang tersebut. Selain itu 

Taufik (2012) juga menyebutkan 
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empati merupakan suatu aktivitas 

dalam memahami tentang apa yang 

sedang dirasakan dan dipikirkan oleh 

orang lain, serta apa yang dipikirkan 

dan dirasakan oleh yang 

bersangkutan terhadap kondisi yang 

sedang dialami orang lain tanpa yang 

bersangkutan kehilangan kontrol 

dirinya dalam arti tidak secara nyata 

masuk dalam alam perasaan dan 

pikiran orang lain.  

Sears et. al, (1991) juga 

berpendapat bahwa empati 

merupakan perasaan yang 

berorientasi pada simpati, kasih 

sayang, dan perhatian karena adanya 

penderitaan yang menimpa dan 

dirasakan oleh orang lain sehingga 

secara tidak langsung ikut merasakan 

penderitaan orang lain tersebut.  

Bahkan lebih jauh Myers (Sarwono, 

2002) menyatakan empati adalah 

hasrat untuk menolong orang lain 

tanpa memikirkan kepentingan 

sendiri dan lebih menitikkan pada 

kesejahteran orang lain. Lebih lanjut 

Eisenberg dan Strayer (Baron-Cohen 

dan Wheelwright, 2004) menyatakan 

bahwa salah satu yang paling 

mendasar pada proses empati adalah 

pemahaman adanya perbedaan 

antara individu dan orang lain. 

Dengan demikian secara singkat 

dapat disimpulkan bahwa empati 

merupakan kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan dan 

yang terjadi pada orang lain dan 

mampu menempatkan diri dalam 

keadaan dan situasi yang 

berhubungan dengan emosional dan 

psikologis orang lain tersebut. 

Empati menjadi sesuatu 

yang sangat penting dalam aktivitas 

ekonomi, karena dapat membuat 

para pelaku ekonomi bertindak 

dengan cara-cara yang benar, tidak 

semata-mata untuk mencari 

keuntungan atau kesejahteraan 

pribadi dan merugikan orang lain, 

akan tetapi demi kepentingan semua. 

Dalam aktivitas ekonomi seharusnya 

pelaku ekonomi dalam hal ini para 

pengusaha harus peka terhadap apa 

yang dilakukan dalam aktivitas 

produksinya. Banyak kasus antara 

lain terutama terkait dengan 

pembuangan limbah secara 

sembarangan yang dapat merusak 

lingkungan dan merugikan orang 

lain. Pelaku ekonomi harus mampu 

merasakan apa yang dirasakan oleh 

masyarakat dan lingkungan sosial 
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sekitar perusahaan akibat limbah 

yang dibuang sembarangan tanpa 

melalui proses pengolahan limbah.  

Selain itu para pelaku ekonomi harus 

mempunyai kepekaan terhadap 

kemiskinan dan pengangguran yang 

selama ini masih menjadi tugas berat 

untuk dapat diselasaikan. Hal ini 

yang membuat perasaan empati 

dapat membawa pelaku ekonomi 

membantu yang lain dari kesusahan 

dalam bentuk pengangguran dan 

kemiskinan. Banyak kasus-kasus lain 

yang memerlukan wujud empati dari 

para pelaku ekonomi sehingga 

kesejahteraan bersama dapat 

tercapai. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa dengan kemampuan empati 

dapat menghilangkan sikap 

mementingkan diri sendiri. 

Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan Stephan 

dan Stephan (1985) yang 

mengungkapkan bahwa orang yang 

memiliki rasa empati akan berusaha 

untuk menolong orang lain yang 

membutuhkan pertolongan dan 

merasa kasihan atau iba terhadap 

penderitaan orang tersebut. Batson 

(Taufik, 2012) juga menambahkan 

bahwa empati dapat menimbulkan 

dorongan untuk menolong, dan 

tujuan dari menolong itu untuk 

memberikan kesejahteraan bagi yang 

lain.  

Selanjutnya Davis (1983); 

Sari et.al (2003) menjelaskan aspek-

aspek empati, antara lain meliputi: 

a). perspective tacking (pengambilan 

perspektif), merupakan 

kecenderungan perilaku yang 

berorientasi pada sudut pandang 

tidak pada kepentingan sendiri, akan 

tetapi perilaku yang berorientasi 

pada sudut pandang kepentingan 

orang lain; b) fantasy (imajinasi), 

merupakan kecenderungan 

seseorang untuk mengubah diri ke 

dalam perasaan dan tindakan yang 

berorientasi pada khayalan; c) 

empathic concern (perhatian 

empatik), merupakan orientasi 

seseorang terhadap orang lain berupa 

simpati, kasihan, dan peduli terhadap 

orang lain yang mengalami 

kesulitan. aspek ini sangat terkait 

dengan reaksi emosional dan 

perilaku menolong kepada orang 

lain; dan d). personal distress 

(distress pribadi), merupakan 

orientasi seseorang terhadap dirinya 
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sendiri yang berupa perasaan 

prihatin, cemas, takut, gelisah, tidak 

berdaya, terkejut, maupun perasaan 

lain yang dialami oleh orang 

tersebut. 

Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Baron dan Byrne 

(2005); Eisenberg dan Strayer (1987, 

1990); dan Schroeder et.al (1995) 

menyatakan bahwa dalam empati 

terdapat aspek-aspek yang 

menentukan yaitu: a). aspek kognitif, 

dalam aspek ini terdapat adanya 

keterlibatan pemikiran yaitu individu 

dapat memahami apa yang orang lain 

rasakan dan mengapa hal tersebut 

dapat terjadi pada orang tersebut; dan 

b). aspek afektif, dalam aspek ini 

individu mampu menanggapi emosi 

orang lain dan mempunyai perspektif 

terhadap kepedulian sehingga dapat 

merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain. 

Selain itu Batson et.al 

(Decety, 2012); Batson dan Coke 

(Watson, 1984) juga menyatakan 

bahwa aspek yang terkandung dalam 

empati, antara lain: a). kehangatan, 

kehangatan merupakan suatu 

perasaan yang dimiliki individu 

untuk bersikap hangat dan dekat 

terhadap orang lain; b). kelembutan, 

kelembutan merupakan suatu 

perasaan yang dimiliki seseorang 

untuk bersikap maupun bertutur kata 

lemah lembut dan tidak kasar 

terhadap orang lain; c). peduli, peduli 

merupakan suatu sikap yang dimiliki 

seseorang untuk memberikan 

perhatian terhadap orang lain 

maupun terhadap lingkungan 

disekitarnya; dan d) kasihan, kasihan 

merupakan suatu perasaan yang 

dimiliki seseorang untuk bersikap iba 

atau belas kasih terhadap orang lain. 

Melihat pendapat tersebut, 

ada hal penting yang perlu dicermati 

terkait dengan kepedulian. Aktivitas 

ekonomi harus mampu menunjukkan 

kepedulian baik kepada pelaku 

ekonomi lain maupun kepada 

lingkungan. Kasus pencemaran 

lingkungan, pembakaran hutan, dan 

ilegal logging menjadi bagian dari 

perilaku ekonomi yang belum 

mencerminkan kepedulian. 

Pembakaran hutan mampu 

menghambat aktivitas ekonomi 

masyarakat dan mampu membuat 

kerugian secara ekonomis dan non 

ekonomis (Kompasiana.com, 2015). 

Dan banyak kasus besar lain yang 
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sangat mengabaikan kepedulian 

dalam aktivitas ekonomi. 

Selanjutnya, faktor-faktor 

yang mempengaruhi empati menurut 

Hoffman (2000) antara lain: a) 

adanya sosialisasi, sosialisasi 

memungkinkan seseorang dapat 

mengalami sejumlah emosi, 

mengarahkan seseorang untuk 

melihat keadaan orang lain dan 

berpikir tentang orang lain; b) 

adanya mood and feeling, mood dan 

feeling ini terkait dengan situasi 

perasaan seseorang ketika 

berinteraksi dengan lingkungannya 

akan memberikan pengaruh tentang 

bagaimana cara seseorang dalam 

memberikan respon terhadap 

perasaan dan perilaku orang lain; c). 

adanya situasi dan tempat, pada 

situasi dan kondisi tertentu seseorang 

dapat berempati lebih baik 

dibandingkan dengan situasi dan 

kondisi yang lain; e). komunikasi dan 

bahasa, pengungkapan empati 

dipengaruhi oleh komunikasi 

(bahasa) yang digunakan seseorang. 

Perbedaan bahasa dan 

ketidakpahaman tentang komunikasi 

akan menjadi hambatan pada proses 

empati; dan f) pengasuhan, 

lingkungan keluarga yang sering 

berorientasi pada empati kepada 

orang lain akan sangat membantu 

anak dalam menumbuhkan empati 

dalam dirinya.  

Melihat hal tersebut, 

pengasuhan selain dalam lingkungan 

keluarga, nampaknya pendidikan 

juga mempunyai kontribusi dalam 

mewujudkan penanam empati 

kepada peserta didik. Dalam konteks 

inilah bagaimana peran pendidikan 

ekonomi sebagai lingkungan agar 

mampu menumbuhkan empati dalam 

diri peserta didik terutama terkait 

dengan bagaimana peserta didik 

mampu berempati dalam aktivitas 

ekonomi. Sehingga peserta didik 

pada saat ini dan dimasa datang 

aktivitas ekonominya akan dipenuhi 

dengan kemampuan untuk 

bagaimana dapat mensejahterakan 

dirinya dan juga membantu orang 

lain dalam mencapai kesejahteraan. 

 

ALTRUISME 

Selain empati, altruisme 

juga merupakan salah satu kajian 

yang ada dalam ilmu sosial. Namun 

demikian tidak berarti ilmu ekonomi 

tidak dapat terkait dengan altruisme. 
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Karena bagaimanapun konteks 

ekonomi selalu berada pada konteks 

sosial. Aktivitas ekonomi tidak dapat 

berjalan dengan baik tanpa adanya 

lingkungan sosial yang mendukung. 

Jadi ada suatu keterkaitan antara 

fenomena ekonomi dengan 

fenomena sosial. 

Brigham (Dayakisni & 

Hudaniah, 2003); Jeffries (2014); 

dan Batson (1943) secara umum 

menyebutkan altruisme adalah suatu 

keadaan yang termotivasi dari niat 

baik dan perilaku untuk memberikan 

manfaat kepada orang lain melalui 

beberapa cara sehingga dapat 

membantu atau menolong 

kepentingan dan meningkatkan 

kesejahteraan orang lain. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Taufik 

(2012) yang menjelaskan secara 

umum altruisme diartikan sebagai 

aktivitas menolong orang lain, yang 

memberikan dampak positif terhadap 

orang lain atau masyarakat luas.  

Bahkan lebih tegas Myers 

(Sarwono, 2002); Santrock (2003) 

altruisme dapat didefinisikan sebagai 

hasrat dan minat untuk menolong 

orang lain tanpa memikirkan 

kepentingan diri sendiri. Sears et.al 

(1994); Macaulay dan Berkowitz 

(Schroeder, 1995); Bartal et.al 

(Desmita, 2010) menyebut atruisme 

adalah tindakan sukarela yang 

dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang untuk menolong 

orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan apapun atau menolong 

secara sukarela atau disebut juga 

sebagai tindakan tanpa pamrih.   

Selanjutnya menurut 

Pillavin dan Charng (1990); Lead 

(Desmita, 2010) menyatakan bahwa 

aspek-aspek altruisme adalah: a) 

tindakan yang bertujuan khusus 

untuk menguntungkan orang lain; b) 

dilakukan secara sukarela tanpa 

paksaan dan tanpa mengharapkan 

imbalan apapun dari orang lain; c) 

dilakukan secara sengaja; dan d) 

tindakan yang dilakukan 

menghasilkan sesuatu yang baik atau 

bermanfaat. 

Nampaknya dari pengertian 

tersebut yang cocok dengan konteks 

ekonomi adalah altruisme dapat 

dianggap sebagai tindakan atau 

perilaku yang diawali dari niat baik 

seseorang untuk membantu atau 

menolong agar kepentingan dan 

kesejahteraan orang lain dapat 
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tercapai, dalam arti kata tindakan 

yang dilakukan untuk membantu 

memberikan dampak yang positif 

bagi pihak lain. Hal tersebut sudah 

selayaknya dilakukan oleh semua 

pelaku ekonomi, terutama bagi 

pengusaha atau produsen. Pengusaha 

yang memperkerjakan orang lain 

sebenarnya berkepentingan untuk 

menciptakan kesejahteraan dirinya, 

akan tetapi tidak hanya itu, 

pengusaha tersebut sebenarnya juga 

sangat membantu orang lain dalam 

mencapai kesejahteraan.  

Masyarakat yang pada 

awalnya menganggur dan tidak 

mempunyai penghasilan, dengan 

kehadiran pengusaha akan membuat 

mereka dapat bekerja pada 

pengusaha tersebut, sehingga 

penghasilan tercipta dan bertambah 

serta pengangguran berkurang. 

Masyarakat yang awalnya 

menganggur yang tidak 

berpenghasilan menjadi 

berpenghasilan sehingga mampu 

berkonsumsi, hal ini 

mengindikasikan adanya 

peningkatan kesejahteraan. Secara 

nyata pengusaha tersebut 

memberikan manfaat kepada 

masyarakat dengan cara membantu 

atau menolong masyarakat untuk 

mendapatkan pekerjaan atau 

penghasilan. 

Kenyataan tersebut sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh 

Myers  (Sarwono, 2002)  bahwa 

altruisme dapat terjadi karena pada 

dasarnya manusia adalah makhluk 

yang suka menolong. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun manusia berorientasi 

untuk memenuhi kepentingan 

pribadi, tetapi kepentingan pribadi 

dapat memberikan kemanfaatan 

dalam bentuk bantuan kepada orang 

lain yang dapat diwujudkan dalam 

berbagai hal. 

Selanjutnya Baron dan 

Byrne (2005); Mussen et.al (1989); 

Einsberg dan Mussen (Dayakisni dan 

Hudaniah, 2003) mengungkapkan 

bahwa altruisme mencakup beberapa 

komponen atau beberapa aspek, 

antara lain: a). cooperative 

(kerjasama), dalam hal ini individu 

yang memiliki sifat altruistik lebih 

senang melakukan pekerjaan atau 

kegiatan secara bersama-sama, 

karena dengan berkerja sama dapat 

lebih bersosialisasi dengan sesama 
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manusia dan dapat mempercepat 

pekerjaan yang dilakukan; b) sharing 

(memberi atau berbagi), dalam hal 

ini individu yang sering berperilaku 

altruistik biasanya sering 

memberikan sesuatu bantuan kepada 

orang lain yang lebih membutuhkan 

dari pada dirinya; c) helping 

(menolong), dalam hal ini individu 

yang memiliki sifat altruistik senang 

membantu orang lain agar dapat 

meringankan kesusahan dan beban 

fisik atau psikologis orang lain 

dengan cara memberikan sesuatu 

yang berguna sehingga dapat 

menimbulkan perasaan positif; d) 

genereocity (kedermawanan), dalam 

hal ini individu yang memiliki sifat 

altruistik suka beramal, suka 

memberikan barang miliknya, dan 

murah hati kepada orang lain yang 

membutuhkan tanpa mengharapkan 

imbalan apapun atau dilakukan 

secara sukarela dari orang yang 

ditolongnya; e) honesty (kejujuran), 

dalam hal ini individu yang memiliki 

sifat altruistik, mempunyai  

kesediaan untuk melakukan sesuatu 

seperti apa adanya dengan 

mengutamakan nilai kejujuran dalam 

dirinya dan lurus hati tanpa berbuat 

curang; f) mempertimbangkan hak 

dan kesejahteraan orang lain, dalam 

hal ini individu yang memiliki sifat 

altruistik selalu berusaha untuk 

mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain, dan selalu 

berusaha agar orang lain tidak 

mengalami kesusahan. 

Berdasarkan pendapat 

tersebut, nampak nyata dalam 

konteks kegiatan atau aktivitas 

ekonomi juga terdapat adanya 

cooperative (kerjasama). Untuk 

dapat mewujudkan kepentingan 

pribadi, pasti ada usur kerja sama 

dengan pihak lain untuk 

mewujudkan hal tersebut. Pelaku 

usaha atau pengusaha tidak akan 

mampu mengembangkan usahanya 

bila tidak adanya karyawan yang 

membantu untuk mengembangkan 

usahanya. Bisa dibayangkan 

aktivitas produksi tanpa sumber daya 

manusia atau karyawan maka tidak 

akan bisa menghasilkan, meskipun 

perusahaan semua menggunakan 

teknologi atau mesin, tetapi 

teknologi atau mesin tersebut tetap 

yang menjalankan adalah manusia. 

Dalam konteks ini betapa pentingnya 

kerja sama dalam aktivitas ekonomi. 
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Selain kerja sama, dalam 

aktivitas ekonomi harus ada unsur 

kejujuran. Tanpa keujuran, aktivitas 

ekonomi menjadi rusak yang dapat 

berakibat pada kesengsaraan bagi 

pihak lain. Inilah yang masih terjadi 

sampai saat ini, banyak aktivitas 

ekonomi yang dilakukan dengan 

curang dan merugikan. Berbagai 

bentuk ketidakjujuran yang 

diwujudkan dalam bentuk 

kecurangan-kecurangan seperti 

kasus pemalsuan dan penggunaan zat 

berbahaya pada produk makanan. 

Kasus pemalsuan jelas akan 

merugikan bagi pengusaha, dan 

kecurangan dan ketidakjujuran 

dengan menggunakan zat berbahaya 

dapat menimbulkan keresahan dan 

kerugian bagi masyarakat. 

Selanjutnya adalah terkait 

dengan mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain. Kegiatan 

ekonomi harus mempertimbangkan 

hak-hak dan kesejahteraan orang 

lain. Pemberian hak menjadi suatu 

yang sangat penting dalam 

mewujudkan aktivitas ekonomi yang 

baik. Pemberian hak kepada 

karyawan dalam bentuk pemberian 

gaji atau upah layak menjadi sesuatu 

yang mesti dilakukan, karena hal 

tersebut dapat membantu karyawan 

untuk menikmati kesejahteraan. 

Sebaliknya hak-hak yang tidak 

diberikan akan memunculkan 

pemberontakan dan protes yang 

dapat berakibat pada guncangan-

guncangan dalam aktivitas ekonomi. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

aktivitas ekonomi perlu adanya unsur 

altruisme, sehingga kesejahteraan 

sebagai tujuan ekonomi dapat 

tercapai. Aktivitas ekonomi yang 

termuat altruisme akan membuat 

para palaku ekonomi tidak hanya 

melulu untuk mengejar kepentingan 

pribadi (self interest) akan tetapi juga 

mempunyai tanggung jawab untuk 

membantu pihak lain untuk 

mencapai kepentingannya yang sama 

yaitu mencapai kesejahteraan. 

Selanjutnya ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi perilaku 

altruisme (Dayakisni dan Hudaniah, 

2003), yaitu: a) suasana hati: dalam 

hal ini jika suasana hati seseorang 

sedang nyaman dan tanpa tekanan, 

seseorang akan terdorong untuk 

memberikan pertolongan lebih 

banyak; b) meyakini keadilan dunia: 

orang yang berperilaku altruistik 
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mempunyai keyakinan bahwa dalam 

jangka panjang yang salah akan 

dihukum dan yang baik akan 

mendapat pahala; c) empati: 

kemampuan seseorang untuk ikut 

merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain atau pengalaman orang 

lain; d) faktor situasional: kondisi 

dan situasi yang muncul saat 

seseorang membutuhkan 

pertolongan juga mempengaruhi 

orang lain untuk memberikan 

pertolongan; e) faktor sosiobiologis: 

perilaku menolong orang lain 

dipengaruhi oleh jenis hubungan 

dengan orang lain, seseorang lebih 

suka menolong orang yang sudah 

dikenal atau teman dekat daripada 

orang asing. Melihat hal tersebut 

nampaknya empati menjadi salah 

satu unsur yang mempengaruhi 

perilaku altruisme. Baron dan Byrne 

(2005) menjelaskan bahwa salah satu 

faktor yang memengaruhi altruisme 

adalah empati. Faturochman (2006) 

juga mengungkapkan bahwa 

altruisme erat kaitannya dengan 

empati.  

Menurut Sears et.al ( 1994 ) 

bahwa rasa empatik merupakan 

sumber altruistik, dan hasil akhir 

yang terbaik dari empati adalah 

munculnya perilaku menolong 

(Warneken dan Tomasello dalam 

Taufik, 2012). Arlitt dan Humphrey 

(Schroeder et.al, 1995) 

mengungkapkan ada tiga alasan 

utama mengapa empati sangat 

berkaitan dengan altruisme yaitu: 1) 

adanya hubungan yang sangat 

subtansial dan penting antara 

kemampuan untuk merasakan empati 

dan keinginan untuk terlibat dalam 

perilaku altruis, 2) ada bagian 

spesifik pada otak manusia yang 

memberikan kemampuan manusia 

secara fisiologis dan neurologis 

untuk berempati dengan orang lain 

dan 3) empati merupakan reaksi pada 

manusia yang dapat diobservasi 

sejak usia dini. 

 

ALTRUISME DALAM 

PEMBELAJARAN EKONOMI  

Altruisme sebagai tindakan 

yang dilakukan individu untuk 

membantu kepentingan dan 

kesejahteraan orang lain agar dapat 

tercapai. Altruisme memberikan 

dampak yang positif baik kepada diri 

sendiri dan bagi orang lain. 

Munculnya altruisme dalam diri 
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individu salah satunya karena 

dipengaruhi faktor empati. Empati 

mampu membawa individu untuk 

dapat merasakan apa yang sedang 

dirasakan oleh orang lain, sehingga 

dari adanya perasaan tersebut, 

keinginan dan maksud dari individu 

untuk menolong orang lain muncul 

dengan sendirinya. Oleh karena itu 

perilaku altruisme harus dapat 

dikembangkan dan ditanamkan ke 

dalam diri anak, terlebih lagi kepada 

anak yang masih mengenyam 

pendidikan di sekolah. Hal tersebut 

didukung oleh (Goleman, 2002 ) 

bahwa dalam masa remaja dapat 

mendorong keyakinan moral yang 

berpusat pada kemauan untuk 

meringankan ketidakberuntungan 

dan ketidakadilan. Senada dengan 

hal tersebut, Eisenberg (Santrock, 

2003) menyebutkan bahwa altruisme 

muncul lebih sering di masa remaja 

daripada masa kanak-kanak. 

Masa sekolah menjadi masa 

yang penting bagi anak-anak untuk 

mengembangkan perilaku yang 

dapat memberikan dampak positif 

bagi diri dan lingkungannya. Dalam 

konteks inilah bagaimana 

pembelajaran ekonomi mampu 

mengembangkan dan menanamkan 

perasaan empati dan perilaku 

altruistik kepada siswa. Banyak 

penelitian yang mengungkapkan 

tentang empati dan perilaku 

altruisme dalam pendidikan. 

Diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Asih dan Pratiwi 

(2010) yang menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang positif antara 

empati dengan perilaku prososial. 

perilaku prososial dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai perilaku altruisme. 

Selain itu penelitian dari Fauziah 

(2014) menyebutkan ada hubungan 

yang positif antara persahabatan, 

empati dan kecerdasan adversitas 

pada mahasiswa, kecerdasan 

adversitas dalam hal ini yaitu 

kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan yang dihadapi oleh 

seseorang.  

Selama ini yang sudah 

terjadi dapat di perkirakan banyak 

guru dalam melaksanakan 

pembelajaran hanya sebatas 

menyampaikan kedalaman materi 

tanpa menyampaikan hal-hal yang 

dapat menggugah perasaan empati 

dan membangkitkan perilaku 

altruistik kepada siswa. Akibatnya 
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perasaan empati dari dalam diri 

siswa terhadap fenomena ekonomi 

yang terjadi di lingkungan sekitar 

belum mampu dijangkau, apalagi 

sampai pada tindakan atau perilaku 

menolong dengan secara sukarela 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

bagi orang lain. Jikalaupun ada, 

masih belum secara maksimal dan 

merata pada semua siswa. Inilah 

tantang besar dalam pembelajaran 

ekonomi, agar pembelajaran 

ekonomi lebih bermakna dalam 

menciptakan dan mewujudkan 

kesejahteraan bagi semua. 

Oleh karena itu dalam hal 

ini akan diungkapkan beberapa 

gagasan  atau konsep tentang 

pengembangan dan penanaman 

perasaan empati dan perilaku 

altruistik kepada siswa dalam 

pembelajaran ekonomi, terutama 

dilakukan oleh guru sebagai 

pengelola pembelajaran. Mengapa 

dalam pembelajaran ekonomi?. 

Karena aktivitas ekonomi menjadi 

sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat sekarang, dan dalam 

fenomena ekonomi nampak nyata 

diperlukan perasaan empati dan 

perilaku altruistik. Pengangguran, 

kemiskinan, kesenjangan distribusi 

pendapatan, krisis ekonomi, 

perbuatan curang dan penipuan, 

penganiayaan dalam aktivitas 

produksi, penggunaan zat berbahaya 

pada produk makanan, pemalsuan, 

pembakaran hutan dan pembalakan 

liar, pencemaran lingkungan, 

penambangan liar, dan masih banyak 

aktivitas ekonomi yang 

membutuhkan wujud empati dan 

perbuatan altruisme dari pelaku 

ekonomi, antara empati dan perilaku 

altruisme atau altruistik sangat 

berkaitan sehingga pembelajaran 

ekonomi dipandang sangat cocok 

untuk mengembangkan hal tersebut. 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang 

diungkapkan dalam penelitian yang 

dihasilkan oleh Setiawan dan 

Sugiarti yang menyebutkan bahwa 

antara empati dengan altruisme 

saling terkait, semakin besar empati 

maka akan semakin besar pula 

perilaku altruisme siswa. 

Mengembangkan perasaan 

empati dan perilaku altruistik pada 

saat pembelajaran ekonomi 

berlangsung yaitu dengan cara pada 

saat penyampaian materi pelajaran 

guru harus memberikan contoh atau 
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ilustrasi nyata dalam kehidupan 

ekonomi terutama yang sangat dekat 

dengan kehidupan dan lingkungan 

siswa, terutama terkait dengan 

aktivitas ekonomi yang dapat 

berakibat buruk bagi kehidupan 

pihak lain. Dalam hal ini guru dapat 

menggunakan berbagai sumber 

untuk dapat menggambarkan 

ilustrasi atau contoh tersebut, dapat 

melalui media televisi, radio, internet 

dengan WEB dan bahkan melalui 

media sosial. Bahkan bila 

dimungkinkan, dengan menunjukkan 

gambar, foto, maupun dokumen lain 

langsung kepada siswa dalam 

pembelajaran. Bahkan jika 

diperlukan, siswa ditunjuk dan 

diberikan kesempatan untuk 

menguraikan contoh dan 

ilustrasinya.  

Guru, misalnya pada saat 

menjelaskan materi pelajaran tentang 

kebutuhan, harus mampu 

menguraikan beberapa contoh 

aktivitas ekonomi yang berpotensi 

untuk memberikan kerugian bagi 

orang lain. Contoh-contoh tersebut 

antara lain tentang peluang dan 

aktivitas pemalsuan yang dilakukan 

oleh oknum-oknum produsen demi 

untuk mengambil keuntungan yang 

besar dari adanya barang kebutuhan 

yang sangat diperlukan oleh 

konsumen, dan guru harus mampu 

menjelaskan dampak atau akibat 

yang ditimbulkan dari aktivitas 

tersebut, baik dampak kepada 

produsen yang barangnya 

dipalsukan, bagi karyawan yang 

bekerja di perusahaan yang 

dipalsukan, dan bagi konsumen yang 

tidak mengetahui tentang keaslian 

barang yang dikonsumsi atau 

digunakan, maupun kerugian negara 

akibat dari pemalsuan tersebut. 

Contoh lain tentang penggunaan zat 

berbahaya pada produk makanan, 

guru harus dapat menjelaskan 

dampak atau akibat yang 

ditimbulkan dari penggunaan zat 

berbahaya bagi kesehatan manusia 

bila dikonsumsi. Contoh lain tentang 

penebangan hutan secara liar demi 

untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, penebangan yang 

dilakukan secara serampangan akan 

berakibat pada kerusakan lingkungan 

sehingga lebih lanjut akan berakibat 

pada bencana yang diterima 

manusia.  
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Contoh-contoh tersebut 

nampak bahwa ego manusia demi 

memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan diri sendiri dapat 

merusak dan mengakibatkan 

kerugian bagi pihak lain. Disamping 

itu tidak hanya contoh-contoh 

aktivitas ekonomi yang merugikan, 

tetapi guru juga harus mampu 

menguraikan ilustrasi tentang 

berbagai hal kebaikan yang ada 

dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal 

ini dapat diilustrasikan terkait 

dengan peningkatan kualitas 

terhadap produk yang dihasilkan. 

Produk yang berkualitas akan selalu 

diidamkan dan diinginkan oleh 

konsumen. Produk yang berkualitas 

akan selalu menjadi barang yang 

superior, dan untuk mendapatkannya 

harus meng-inden (memesan dahulu 

bahkan bisa mendapatkan dengan 

jangka waktu yang lama) sehingga 

produk berkualitas akan selalu 

memberikan kemanfaatan pada 

konsumen.  Jelas bila hal ini selalu 

disampaikan secara berkelanjutan 

kepada siswa akan terbangun 

perasaan empati dan menumbuhkan 

perilaku untuk membantu kepada 

sesama dalam diri siswa. Dan masih 

banyak contoh dan ilustrasi lain baik 

yang positif maupun negatif dalam 

aktivitas ekonomi yang harus mampu 

diuraikan dalam pembelajaran, 

sehingga contoh ini dapat 

membangun perasaan empati dan 

perilaku altruistik pada siswa baik 

untuk saat ini maupun sebagai bekal 

pada kehidupan siswa kelak dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Mengembangkan perasaan 

empati dan perilaku altruistik dengan 

menggunakan simulasi atau bermain 

peran. Simulasi atau bermain peran 

atau sejenisnya akan membuat siswa 

merasa seakan-akan mengalami 

sendiri terhadap fenomena-fenomena 

yang ada dalam aktivitas ekonomi. 

Memang simulasi pembelajaran ini 

membutuhkan waktu dan bahkan 

biaya yang tidak sedikit, akan tetapi 

tidak berarti hal tersebut menjadi 

penghalang. Paling tidak guru harus 

mampu melaksanakan hal tersebut  

atau paling tidak 2 kali pertemuan 

dalam satu semester. Hal tersebut 

penting untuk dilakukan, karena 

selama ini pembelajaran dalam 

bentuk simulasi jarang dilakukan 

karena berbagai alasan. Padahal 

pembelajaran ekonomi dengan 
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melalui simulasi akan membuat 

pembelajaran yang dilakukan 

semakin menarik disamping dapat 

menanamkan nilia-nilai kebaikan 

tertentu kepada siswa. 

Simulasi dapat dilakukan 

pada materi-materi tertentu yang 

memungkinkan guru dapat 

melaksanakan dengan baik, misalnya 

materi terkait dengan masalah 

kelangkaan, materi tentang 

pengangguran dan kemiskinan. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

simulasi dapat dilakukan dengan 

dibentuk kelompok-kelompok 

maupun dapat dilakukan secara 

individu, tidak harus semua siswa 

dalam satu kelas terlibat dalam 

simulasi, akan tetapi bila 

dimungkinkan dapat melibatkan 

semua siswa yang ada dalam kelas. 

Selain itu sebagai sarana pelengkap 

atau pendukung, guru dapat 

menentukan hal-hal apa saja yang 

dapat digunakan atau dibutuhkan 

untuk proses simulasi pembelajaran. 

Dalam hal ini siswa dapat diminta 

maupun secara sukarela membawa 

segala keperluan yang dibutuhkan 

pada saat simulasi. Hal-hal yang 

dibawa dan digunakan oleh siswa 

dicatat untuk mengidentifikasi 

kepemilikan. Jadi diperlukan 

persiapan untuk dapat melakukan 

simulasi tersebut secara maksimal. 

Melihat hal tersebut akan 

nampak sekilas, guru sebenarnya 

sudah menanamkan perilaku 

altruistik kepada siswa, karena siswa 

diminta secara sukarela untuk 

membawa sesuatu yang digunakan 

sebagai sarana atau alat untuk 

melakukan aktivitas simulasi. 

Perilaku altruisme seperti telah 

dijelaskan adalah membantu kepada 

pihak lain untuk meningkatkan 

kesejahteraan (dalam pembelajaran 

ini adalah kelancaran kegiatan) 

dengan memberikan sesuatu secara 

sukarela. Hal-hal kecil seperti inilah 

salah satunya yang dapat 

membangun perilaku altruisme 

dalam pembelajaran ekonomi. 

Selanjutnya 

mengembangkan perasaan empati 

dan perilaku altruistik dalam 

pembelajaran ekonomi dapat 

dilakukan dengan cara memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk mengkonstruksi atau 

membangun pengertian dan 

pemahaman terhadap suatu 
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permasalahan atau materi yang akan 

dipelajari. Hal inilah seringkali 

terabaikan dalam pembelajaran 

ekonomi, karena secara umum 

terjadi, guru langsung menjelaskan 

materi pelajaran. Dalam konteks 

tersebut, semua siswa atau 

perwakilan siswa mengemukakan 

tentang pemahaman yang selama ini 

ada di benak dirinya tentang materi 

atau permasalahan yang dipelajari. 

Satu persatu siswa mengemukakan, 

dan sangat dimungkinkan terjadinya 

perbedaan konstruksi pemahaman 

yang disampaikan. Hal tersebut 

harus disadari sebagai bentuk 

interaksi dalam konteks lingkungan 

sosial.  

Guru dalam hal ini harus 

memberikan kebebasan kepada 

semua siswa untuk mengkonstruksi 

pemahamannya dan mencatat semua 

hal secara ringkas tentang apa yang 

telah diungkapkan oleh siswa. 

Nampak nyata dalam pembelajaran 

ini guru sudah mulai menunjukkan 

pembelajaran yang menumbuhkan 

perilaku altruistik kepada siswa, 

dalam hal ini bagaimana siswa 

berupaya untuk berinteraksi dan 

menghargai pendapat dalam konteks 

sosial di kelas. 

Berdasarkan beberapa 

konsep tersebut di atas, menjadi 

sangat penting keberadaan 

pendidikan ekonomi terutama pada 

saat pembelajaran untuk 

mewujudkan dan menumbuhkan 

empati dan perilaku atruisme sejak 

dini kepada siswa dalam mengarungi 

dunia ekonomi yang hasilnya dapat 

seketika terlihat pada saat proses 

pembelajaran maupun untuk masa 

depan mereka pada saat terjun dalam 

aktivitas ekonomi di kehidupan 

masyarakat. 

 

 

KESIMPULAN 

Aktivitas ekonomi tidak akan 

terlepas dengan konteks kehidupan 

sosial. Aktivitas ekonomi harus 

mampu memperhatikan kepentingan 

dan kesejahteraan orang lain. 

Kepentingan diri sendiri menjadi 

faktor utama dalam membantu 

kepentingan orang lain. Oleh karena 

itu dalam kegiatan ekonomi harus 

selalu dibangun perasaan empati dan 

perilaku altruistik bukan perilaku 

egoisme yang ditonjolkan, sehingga 
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kepentingan diri sendiri tidak 

bertentangan dengan kesejahteraan 

pihak lain. Empati merupakan 

kemampuan untuk merasakan apa 

yang dirasakan dan mampu 

menempatkan diri dalam keadaan 

dan situasi yang berhubungan 

dengan sudut pandang emosional dan 

psikologis orang lain. Perilaku 

altruisme adalah tindakan atau 

perilaku baik untuk membantu atau 

menolong agar kepentingan dan 

kesejahteraan orang lain dapat 

tercapai, dalam arti tindakan 

membantu tersebut memberikan 

dampak yang positif bagi pihak lain. 

Empati merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku 

altruistik pada diri seseorang. Dalam 

konteks pembelajaran ekonomi, 

perasaan empati dan perilaku 

altruisme harus selalu dikembangkan 

dan ditanamkan kepada peserta didik 

atau siswa, sehingga perilaku dan 

aktivitas ekonominya untuk saat ini 

dan kelak di masa datang dapat 

memberikan kemanfaatan bagi orang 

lain. Pengembangan perasaan empati 

dan perilaku altruisme dalam 

pembelajaran ekonomi melalui 

pemberian ilustrasi atau contoh nyata 

yang dekat dengan kehidupan dan 

lingkungan siswa, mengembangkan 

melalui pembelajaran simulasi, dan 

memberikan kesempatan dan 

kebebasan untuk mengkonstruksi 

pengertian dan pemahaman siswa 

terhadap suatu permasalahan atau 

materi yang akan dipelajari. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya pembelajaran ekonomi cukup berwawasan 

pasal 33 ayat (1) UUD 1945 pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Artikel ini menggunakan jenis 

penelitian studi literatur dengan mencari referensi dari berbagai sumber yang relevan dengan 

permasalahan. Hasil studi literatur menyatakan bahwa pembelajaran ekonomi cukup berwawasan 

pasal 33 ayat (1) sangat penting untuk siswa pada jenjang SMA. Ekonomi liberalis-kapitalis yang 

notabene bertentangan dengan semangat perekonomian Indonesia menguasai Indonesia, di tambah 

dengan materi pembelajaran ekonomi untuk SMA pada kurikulum yang berlaku kebanyakan berisi 

tentang pembelajaran ekonomi liberalis-kapitalis. Sebagai akibatnya adalah kebanyakan siswa 

lebih mengenal dan bahkan menjadi generasi pelaku ekonomi yang loyal terhadap sistem ekonomi 

pasar dan melupakan nilai-nilai dan semangat perekonomian yang berjati diri Indonesia. Hal ini 

menjadi dasar tentang pentingnya pembelajaran ekonomi yang berjati diri Indonesia.  Artikel ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penyadaran terhadap siswa untuk lebih mengenal 

serta menerapkan ekonomi cukup, yakni ekonomi yang bersumber dari nilai luhur kebudayaan 

Indonesia yang didasarkan pada semangat perekonomian yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945. 

 

Kata Kunci: ekonomi cukup, pasal 33 ayat (1), Sekolah Menengah Atas. 

 

 

Indonesia memiliki semangat 

perekonomian sendiri yang 

seharusnya diwujudkan dan dijadikan 

pedoman oleh masyarakat Indonesia 

dalam menjalankan aktivitas 

perekonomian. Semangat 

perekonomian tersebut tertuang dalam 

pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi: “perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan. Namun kenyataan 

menunjukkan bahwa sistem ekonomi 

yang diterapkan di Indonesia justru 

lebih condong pada sistem kapitalis-

liberalis yang kebanyakan prinsip-

prinsipnya bertentangan dengan 

semangat perekonomian Indonesia. 

Ditambah lagi dengan materi-materi 

pembelajaran ekonomi di tingkat 

satuan pendidikan sekolah menengah 

atas (SMA) juga lebih banyak tentang 

ekonomi liberalis. Oleh karena itu, 

sudah bukan hal yang mengherankan 

lagi jika pada kenyataanya banyak 

generasi pelaku ekonomi yang 

melupakan semangat perekonomian 

Indonesia dengan menerapkan 

perilaku ekonomi liberal dan loyal 
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terhadap sistem ekonomi pasar. 

Melihat kenyataan tersebut, maka 

menjadi sangat penting terkait adanya 

penanaman wawasan dan pengetahuan 

tentang sistem ekonomi yang 

bersumber dari nilai luhur kebudayaan 

Indonesia dan berdasarkan semangat 

perekonomian yang tertuang dalam 

konstitusi melalui pembelajaran di 

satuan pendidikan, khususnya tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Mengingat pada jenjang ini khususnya 

pada peminatan sosial siswa sudah 

dituntut untuk mempelajari materi-

materi ekonomi secara lebih detail 

sesuai dengan perkembangan 

kognitifnya. Pembelajaran  ini penting 

agar siswa memiliki kesadaran dalam 

diri mereka untuk menerapkan 

semangat perekonomian Indonesia 

ketika mereka berkecimpung dalam 

aktivitas perekonomian. 

Artikel ini bertujuan untuk 

memaparkan pentingnya 

pembelajaran ekonomi untuk tingkat 

Sekolah Menengah Atas yang 

bersumber dari nilai luhur dan 

kebudayaan Indonesia yang dalam 

artikel ini diistilahkan dengan 

ekonomi cukup berwawasan pasal 33 

ayat (1) UUD 1945. Pada bagian 

kajian literatur, penulis memaparkan 

tentang istilah ekonomi cukup dan 

ekonomi berwawasan pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945terlebih dahulu untuk 

menginterpretasikan ekonomi cukup 

berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 

1945 yang dimaksudkan dalam artikel 

ini. Selanjutnya pada bagian hasil dan 

pembahasan memaparkan tentang 

pentingnya pembelajaran ekonomi 

cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) 

berdasarkan hasil studi literatur yang 

telah dilakukan oleh penulis.   

 

KAJIAN LITERATUR 

Ekonomi Cukup  

Ekonomi cukup adalah 

ekonomi yang bersumber dari nilai 

luhur kebudayaan bangsa Indonesia, 

seperti yang diungkapkan oleh Radhar 

Panca Dahana dalam bukunya 

“Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada 

Kapitalisme” bahwa ekonomi cukup 

adalah sistem ekonomi yang 

berfondasi pada nilai-nilai luhur yang 

dikembangkan, dipertahankan, dan 

diwariskan oleh sebuah kebudayaan. 

Nilai luhur tersebut adalah nilai 

‘cukup’ itu sendiri yaitu nilai untuk 

mencukupkan diri, membatasi diri 

pada yang cukup saja, tidak melebih-
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lebihkan atau bisa diistilahkan tidak 

israf dalam bahasa arab yang diartikan 

sebagai menunjuk pada sikap melebihi 

batas dan sembrono dalam melakukan 

sesuatu. 

Istilah ekonomi cukup yang 

bersumber dari kebudayaan luhur 

Indonesia dapat dicontohkan pada 

ajaran laku prihatin di kalangan 

masyarakat Jawa. Menurut Muchson 

(2010) ajaran laku prihatin yaitu suatu 

gaya hidup yang sangat bertolak 

belakang dengan pandangan 

hedonisme. Ajaran laku prihatin 

dalam tingkatan dan kualitas yang 

sangat ringan adalah ajaran untuk 

hidup sederhana dan tidak berlebihan, 

serta merasa cukup dengan rezeki 

yang ada. Ajaran ini kiranya tetap 

aktual dan relevan untuk diterapkan 

sampai kapanpun, termasuk pada masa 

sekarang. Dalam moralitas Jawa 

terdapat istilah ngangsa, suatu sifat 

tercela dalam masyarakat karena 

terlalu mengejar kekayaan materi 

(duniawi). 

Ekonomi cukup juga sesuai 

dengan moralitas Islam tentang ajaran 

sifat terpuji, yang disebut qana’ah, 

yaitu merasa cukup dengan rezeki 

yang diberikan Tuhan. Islam sendiri 

melarang umatnya untuk hidup secara 

berlebihan, tetapi Islam mengajarkan 

untuk hidup secara proporsional. 

Kalaupun seorang muslim memiliki 

kelebihan materi, Islam lebih 

menganjurkan untuk membagikannya 

kepada pihak-pihak lain yang 

kekurangan atau yang membutuhkan. 

Hal ini sejalan dengan rasionalitas 

konsumsi dalam Islam yang 

disebutkan oleh Bawono (2014) yaitu 

rasionalitas yang didasarkan pada 

penggunaan akal yang 

dikombinasikan dengan aspek 

religiusitas yang dapat memperbaiki 

kehidupannya. Sehingga pencapaian 

kebahagiaan dan keuntungan hidup 

tidak hanya untuk kepentingan diri 

sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Seorang Muslim dalam berkonsumsi 

tidak hanya mengejar kepuasan semata 

tetapi konsumsi yang berorientasi 

untuk mendapatkan mashlahah.  

Nilai cukup tersebut kemudian 

dikaitkan dengan pemenuhan 

kebutuhan hidup dan pengelolaan 

sumber daya alam. Dalam kaitannya 

dengan pemenuhan kebutuhan hidup, 

seseorang memenuhi kebutuhan 

dibatasi dengan cukup, tidak 
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berlebihan dan tidak israf, artinya ia 

mampu membatasi pada apa yang 

dibutuhkan dan tidak memperturutkan 

keinginan dan hawa nafsu belaka.  

Selanjutnya pemenuhan 

kebutuhan hidup yang dibatasi oleh 

nilai cukup juga diterapkan pada 

pengelolaan sumber daya alam yang 

tersedia, karena menyangkut hajat 

hidup orang banyak. Lebih lanjut juga 

dapat dijelaskan seperti apa yang telah 

diungkapkan oleh Radhar Panca 

Dahana dalam buku yang sama yaitu 

pengelolaan sumber daya alam yang 

memerhatikan batas dimana manusia 

tradisi indonesia dapat memanfaatkan 

dan mendayagunakan alam, 

mengambil secukupnya, 

mengembalikan yang berlebihan, atau 

mengganti apa yang telah ia habiskan 

sebagai pemenuhan konsumsi. 

Pengelolaan sumber daya alam dalam 

konteks ekonomi cukup tersebut 

dimaksudkan untuk kepentingan hajat 

hidup orang banyak, artinya semua 

orang mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan dari pengelolaan sumber 

daya alam tersebut secara adil karena 

sudah dibatasi oleh nilai cukup tadi,  

tidak ada eksploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan, dan untuk 

kepentingan keberlanjutan 

(sustainable) artinya sumber daya 

alam yang tersedia bisa memuhi 

kebutuhan masyarakat pada masa saat 

ini dan masyarakat di masa yang akan 

datang. 

 

Ekonomi Berwawasan Pasal 33 ayat 

(1) UUD 1945 

Ekonomi berwawasan pasal 33 

ayat (1) UUD 1945 adalah sistem 

ekonomi berdasarkan pada pasal 33 

ayat (1) yang berbunyi: 

“perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Kata ‘disusun’ dalam 

pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 

perekonomian itu merupakan suatu 

susunan kebijakan yang sistematis dan 

menyeluruh, mulai dari susunan yang 

bersifat nasional sampai pada susunan 

di daerah-daerah seluruh Indonesia, 

dan perekonomian tidak boleh 

tersusun sendiri dan dibiarkan 

mengikuti kehendak dan selera pasar. 

Sementara itu ‘usaha bersama’ dalam 

pasal ini menyatakan usaha bersama 

seluruh rakyat Indonesia di bidang 

perekonomian yang mengutamakan 

semangat bekerjasama dalam 

kegotongroyongan, tidak sendiri-
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sendiri. Usaha bersama ini 

menyangkut rakyat indonesia sebagai 

pelaku ekonomi yang memiliki 

pengertian seluruh produsen, 

distributor, ataupun konsumen baik 

perorangan, kelompok, organisasi 

maupun badan hukum. Berkaitan 

dengan ‘asas kekeluargaan’-dikutip 

dari Mit Witjaksono- adalah 

brotherhood atau ke-ukhuwahan-an 

(yang bukan kinship nepolistik) 

sebagai pernyataan adanya taggung 

jawab bersama untuk menjamin 

kepentingan bersama, kemajuan 

bersama, dan kemakmuran bersama. 

Layaknya makna brotherhood yang 

mengutamakan kerukunan dan 

solidaritas.  

 

Ekonomi Cukup Berwawasan Pasal 

33 ayat (1) UUD 1945 

Di awal sudah dijelaskan 

secara jelas tentang ekonomi cukup 

seperti apa yang dimaksudkan di sini 

yang pada intinya terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan dan 

pengelolaan sumber daya alam yang 

didasari oleh nilai cukup untuk 

kepentingan hajat hidup orang banyak. 

Selanjutnya ekonomi cukup tersebut 

diwujudkan dengan mendasarkan pada 

nilai-nilai yang terkandung dalam 

pasal 33 ayat (1) UUD 1945.  

Ekonomi cukup berwawasan 

pasal 33 ayat (1) adalah ekonomi 

cukup yang mendasarkan pada 

semangat usaha bersama yang 

berasaskan kekeluargaan. Ekonomi 

cukup yang mendasarkan pada 

semangat usaha bersama artinya 

semua rakyat indonesia sebagai pelaku 

ekonomi yang memiliki pengertian 

seluruh produsen, distributor, ataupun 

konsumen baik perorangan, 

kelompok, organisasi maupun badan 

hukum secara bersama-sama memiliki 

kehendak untuk senantiasa 

mengutamakan semangat bekerja 

sama dalam kegotongroyongan dalam 

mewujudkan ekonomi yang berprinsip 

pada nilai kecukupan dalam 

memenuhi kebutuhan dan pengelolaan 

sumber daya alam. Ekonomi cukup 

yang dibangun dengan berasaskan 

kekeluargaan, artinya untuk 

mewujudkan ekonomi cukup yang 

menyangkut kepentingan hajat hidup 

orang banyak dilakukan dengan 

berasasakan pada kekeluargaan yaitu 

adanya tanggung jawab bersama untuk 

menjamin kepentingan bersama, 
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kemajuan bersama, dan kemakmuran 

bersama.  

Lebih jelas lagi maksud dari 

ekonomi cukup berwawasan pasal 33 

ayat (1) adalah: 

1)Ekonomi cukup yang disusun 

sebagai usaha bersama yaitu 

senantiasa mengutamakan semangat 

bekerja sama dalam 

kegotongroyongan untuk mewujudkan 

prinsip pemenuhan kebutuhan hidup 

yang dibatasi pada nilai cukup, tidak 

melebihi batas. Dengan semangat 

usaha bersama tersebut, tidak diijinkan 

dan tidak dibenarkan adanya faham 

individualistik yaitu semangat 

mengejar kepentingan sendiri-sendiri 

yang identik dengan hasrat pemenuhan 

kebutuhan hidup yang sangat 

melampaui batas; 2) Ekonomi cukup 

yang senantiasa mengutamakan 

semangat bekerja sama dalam 

kegotongroyongan dalam 

mendayagunakan sumber daya alam, 

mengambil secukupnya dari sumber 

daya alam tersebut, mengembalikan 

yang berlebihan, atau mengganti apa 

yang telah dihabiskan dari alam 

tersebut sebagai pemenuhan 

konsumsi. Tidak diijinkan dan tidak 

dibenarkan adanya eksploitasi secara 

berlebih-lebihan; 3) Untuk 

mewujudkan prinsip ekonomi cukup 

dalam pemenuhan kebutuhan dan 

pengelolaan sumber daya alam 

tersebut dilakukan dengan berasaskan 

kekeluargaan demi kemakmuran dan 

kesejahteraan bersama. Asas 

kekeluargaan ini digunakan sebagai 

dasar masyarakat dalam mendapatkan 

keadilan bersama atas pemenuhan 

kebutuhan yang didapatkan dari 

pengelolaan sumber daya alam 

tersebut. Tidak dibenarkan adanya 

segelintir pihak tertentu yang 

menguasai sumber daya tertentu, 

karena bertentangan dengan prinsip 

kemakmuran bersama. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini menggunakan jenis 

penelitian studi literatur dengan 

mencari referensi teori yang relevan 

dengan kasus atau permasalah yang 

berkaitan dengan urgensi 

pembelajaran ekonomi cukup 

berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 

1945. Referensi-referensi tersebut 

dapat bersumber dari jurnal-jurnal 

penelitian dan buku-buku yang relevan 
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dengan kasus atau permasalahan yang 

sedang dikaji. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengapa pembelajaran 

ekonomi cukup berwawasan pasal 33 

ayat (1) penting? Untuk menjawab 

pertanyaan ini tentu tidak terlepas dari 

dua hal. Pertama adalah tentang 

kapitalisme yang menguasai Indonesia 

yang jelas-jelas kebanyakan dari 

prinsip-prinsip ekonominya kurang 

sesuai dengan semangat 

perekonomian Indonesia. Kedua 

adalah tentang pembelajaran ekonomi 

di sekolah-sekolah yang materi-

materinya justru lebih banyak berisi 

tentang ekonomi liberalis-kapitalis. 

Untuk itu hasil dan pembahasan studi 

literatur dalam artikel ini mengkaji 

secara sistematis tentang eksistensi 

sistem ekonomi kapitalis di Indonesia 

dan ketidaksesuaiannya dengan sistem 

semangat perekonomian Indonesia 

yang didukung dengan fakta-fakta dan 

pernyataan yang bersumber dari  

jurnal atau artikel yang terkait.  

Selanjutnya mengkaji tentang konten 

pembelajaran ekonomi di tingkat SMA 

yang kebanyakan adalah ekonomi 

kapitalis liberalis. Hasil kajian tersebut 

dimaksudkan untuk 

menginterpretasikan tentang 

pentingnya pembelajaran ekonomi 

cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) 

pada tingkat SMA.  

Kenyataan menunjukkan 

bahwa sistem perekonomian yang 

berlaku di Indonesia cenderung ke 

arah pasar bebas yang kapitalis liberal. 

Kapitalisme di Indonesia dapat 

ditelusuri ketika Indonesia mulai 

memasuki era pemerintahan Orde 

Baru. Pemerintahan Orde Baru 

dimulai sejak Bulan Maret 1966. 

Orientasi pemerintahan Orba sangat 

bertolak belakang dengan era 

sebelumnya. Kebijakan Orba lebih 

berpihak kepada Barat dan menjauhi 

ideologi sosialis (Jan, 2010). 

Pasca krisis moneter tahun 

1998, memasuki era reformasi, 

ternyata kebijakan perekonomian 

Indonesia tidak bergeser sedikitpun 

dari pola sebelumnya. Bahkan 

semakin liberal. Dengan mengikuti 

garis-garis yang telah ditentukan oleh 

IMF, Indonesia benar-benar telah 

menuju libelarisasi ekonomi (Jan, 

2010). 

Sebuah penelitian hukum yang 

dilakukan mahasiswa program doktor 
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Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia membuktikan ada banyak 

peraturan perundang – undangan yang 

sangat dipengaruhi paham individual – 

kapitalistik, meskipun sumber hukum 

utama Indonesia adalah kebersamaan, 

bukan free fight Liberalisme yang 

bertentangan dengan sumber hukum 

utama Indonesia yaitu kebersamaan 

(Kompas, 17 Mei 2011 dalam Fuady 

R, 2011). 

Kebijakan penguasa 

pascareformasi, juga lebih condong 

pada kebijakan yang liberalistis, 

beraroma fundamentalis pasar bebas, 

diikuti gelombang privatisasi BUMN, 

termasuk perusahaan strategis yang 

mengurusi cabang produksi penting 

bagi Negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak – sebagaimana 

diatur Pasal 33 UUD 1945 – telah 

digelar dengan intensitas amat tinggi. 

Selain membuka ruang lebar bagi 

perusahaan asing untuk menghisap 

kekayaan bangsa, langkah ini sangat 

potensial membenamkan rakyat 

menengah – bawah ke jurang kesulitan 

ekonomi yang sangat kuat menjerat 

                                                           
1 Daulat Ra’jat 1933-Sri-Edi Swasono dalam 

Radhar Panca Dahana, Ekonomi Cukup: Kritik 

(Kompas, 17 Mei 2011 dalam Fuady 

R, 2011). 

Kapitalisme yang bertentangan 

dengan konstitusi  seperti yang 

diungkapkan dalam Daulat Ra’jat 

yang dikutip oleh prof Sri-Edi 

Swasono sebagai pengantar penulis 

dalam buku “Ekonomi Cukup”-nya 

Radhar Panca Dahana yang 

mengungkapkan bahwa kapitalisme 

menggasak apa saja yang dijadikan 

opportunities, kreatif rakus melalui 

particulier  initiatief, nggragas 

merambahi segala kesempatan 

ekonomi yang sejak zaman penjajahan 

telah diwaspadai menampilkan 

tendensi menyingkirkan dan tendensi 

predatorik terhadap perekonomian 

rakyat, bahkan kemudian betul-betul 

memangsa ekonomi rakyat.1  

Salah satu fakta yang 

membuktikan pernyataan dari Prof. 

Sri-Edi Swasono di atas adalah kasus 

petani garam di rembang. Di 

kabupaten Rembang jumlah petani 

garam pemilik lahan pada tahun 1990 

sebanyak 784 orang, tahun 2000 

menurun menjadi 729 orang dan pada 

tahun 2005 menjadi 718 orang. 

Budaya pada Kapitalisme, (Jakarta: Penerbit 

Buku Kompas, 2015)  
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Peningkatan terjadi pada jumlah petani 

penggarap/buruh garap di mana pada 

tahun 2000 terdapat sebanyak 3.986 

orang dan pada tahun 2005 menjadi 

4.739 orang. Adapun jumlah 

perusahaan garam rakyat di kabupaten 

Rembang juga cenderung menurun, 

pada tahun 1990 terdapat 12 

perusahaan, pada tahun 2000 

berkurang menjadi 6 perusahaan dan 

tahun 2005 berkurang lagi tinggal 4 

perusahaan (Rembang Dalam Angka 

1990, 2000 dan 2005). Padahal luas 

lahan garam relatif tidak berubah, 

yaitu 1.189,449 ha pada tahun 1990 

(Jawa Tengah dalam Angka, 1991), 

1.184,965 ha pada tahun 2000 dan 

1.184,965 ha pada tahun 2005 (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Rembang, 2005 dalam 

Rochwulaningsih, 2007). 

Dalam proses produksi garam, 

lahan merupakan alat produksi yang 

sangat penting bagi petani garam 

karena diatas lahan itulah kegiatan 

produksi mereka lakukan. Oleh karena 

itu struktur penguasaan lahan garam 

akan menentukan accessibity petani 

garam pada surplus atas produksinya. 

Artinya, petani garam lahan sempit 

dan yang tidak menguasai lahan 

garam, aksesnya rendah bahkan tidak 

memiliki akses pada surplus dari 

produksinya dan sebaliknya petani 

yang menguasai lahan luas memiliki 

akses untuk dapat menikmati surplus 

dari produksi garam 

(Rochwulaningsih, 2007). 

Dalam hal ini struktur 

penguasaan lahan juga berpengaruh 

pada model produksi yang 

berkembang, yaitu model produksi 

kapitalis pada petani lahan luas dan 

model produksi non kapitalis/usaha 

keluarga (household farm) pada petani 

kecil dan petani penggarap. Model 

produksi non kapitalis dalam proses 

produksi garam di Kabupaten 

Rembang secara empiris dicirikan oleh 

adanya hubungan produksi subsisten 

yang terbatas dalam lingkup keluarga 

(orang tua, anak, menantu, sepupu) 

dengan dasar hanya untuk dapat 

survival, tidak terekspresi adanya 

perhitungan untung-rugi (cost-benefit 

calculation). Hal ini jelas sangat 

berbeda dengan model produksi 

kapitalis yang dicirikan oleh hubungan 

produksi komersial yang berorientasi 

pada keuntungan (profit). Selain itu 

kedua model produksi tersebut dalam 

banyak kasus memiliki keterkaitan 
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integratif yang bersifat asimetris, yaitu 

model produksi kapitalis mendominasi 

model produksi non kapitalis dan 

surplus dari beroperasinya model 

produksi non kapitalis diserap ke 

dalam model produksi kapitalis 

melalui mekanisme pasar (market 

mechanism) (Rochwulaningsih, 

2007). 

Selain kasus petani garam, hal 

penting lain yang juga harus 

diperhatikan adalah mengenai 

persoalan kerusakan sumber daya 

alam sebagai akibat dari eksploitasi 

yang berlebihan yang dilakukan oleh 

kaum kapitalis.  Sumber daya alam 

tidak hanya secara kuantitas 

mengalami krisis tetapi juga secara 

kualitas mengalami kekritisan. 

Konflik di bidang sumber daya alam 

adalah salah satu permasalahan besar 

di Indonesia Pasca-Reformasi. 

Sepanjang tahun 2013 saja, telah 

terjadi 232 konflik sumber daya alam 

di 98 kabupaten kota dan 22 provinsi. 

Pada setiap konflik ini selalu diiringi 

dengan jatuhnya korban yang sebagian 

besar dari kalangan kaum tani. Dari 

sebanyak 232 konflik sumber daya 

Alam yang melibatkan petani ini, 69 

persen di antaranya dengan korporasi 

(swasta), perhutani 13 persen, taman 

nasional 9 persen, pemerintah daerah 3 

persen, instansi lain 1 persen dan sisa 

5 persen lainnya tidak dijelaskan oleh 

kompas (Kompas, 16/02/2013 dalam 

Fuady R, 2011). Buruknya sistem 

pengelolaan sumber daya alam 

memaksa negeri ini harus mengimpor 

minyak dan sumber daya alam lainnya. 

Mengandalkan impor semakin 

mempertegas bahwa sumber daya 

alam Indonesia kian menipis. Membeli 

dan mendatangkan barang dari luar 

negeri, terlebih produk yang 

sebenarnya komoditas negeri sendiri, 

mengindikasikan sumber daya alam 

Indonesia berada dalam masalah 

besar. Bocornya kekayaan alam 

Indonesia mengakibatkan sumber 

daya alam Indonesia semakin langka 

dan menipis. (Kompas, 17 Mei 2011 

dalam Fuady R, 2011) 

Lebih lanjut mengenai 

persoalan sumber daya ini juga sejalan 

dengan pernyataan chafid Fandeli, 

2004 dalam Handayani (2014) yaitu 

Indonesia memiliki masalah dalam 

pemanfaatan sumber daya alam yang 

melebihi daya recovery-nya. Di 

samping itu permasalahan lainnya 
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adalah pemanfaatan lingkungan yang 

melebihi daya dukungnya. 

Beberapa kasus yang terjadi 

dan dapat dijadikan contoh antara lain: 

kerusakan hutan yang mencapai 43 

juta hektar hanya dalam tempo 20 

tahun (World Resource, 2005 dalam 

Handayani, 2014) bisa jadi 

bergandengan tangan dengan 

kegagalan pemerintah menggunakan 

instrumen kebijakan publik, termasuk 

mengeluarkan perizinan dan membuat 

kontrak yang berkaitan dengan 

pengeksploitasian hutan. Belum 

terhitung kontrak lisensi paten di 

bidang obat-obatan, pertanian, 

informasi pengetahuan, dan teknologi 

yang berpotensi mengancam 

kepentingan masyarakat dalam 

memenuhi hak-hak fundamentalnya. 

Kasus semburan lumpur panas yang 

diakibatkan kelalaian Lapindo Brantas 

kini telah merenggut hak-hak 

fundamental warga. Tidak kurang dari 

13 ribu orang (Economist, 5 Oktober 

2006 dalam Rachmi Handayani, 

2014).  

Fakta-fakta di atas menjadi 

gambaran yang cukup jelas bahwa 

betapa kapitalisme yang selama ini 

sadar atu tidak sadar telah menguasai 

Indonesia sama sekali tidak mengenal 

istilah kecukupan dengan mewajarkan 

laissez-faire dengan semangat free –

fight liberalism memangsa dan 

menyingkirkan ekonomi rakyat. 

Kapitalisme mewajarkan bahkan 

mendorong setiap individu untuk 

mengejar kepentingan masing-masing, 

memberikan kebebasan kepada 

individu sebesar-besarnya untuk 

bersaing mengumpulkan profit 

sebanyak-banyaknnya dan menguasai 

semua sumber daya ekonomi. 

Tentunya yang menjadi pemenang 

dalam persaingan tersebut adalah 

kaum yang menguasai modal yaitu 

kaum kapitalis yang seperti kita 

ketahui jumlahnya hanya beberapa 

orang saja. Dilihat dari sudut 

kemanusiaan dan keadilan, tentu hal 

ini sangat tidak adil dan sangat tidak 

manusiawi. Bumi Indonesia yang 

sangat luas ini asset-asetnya dinikmati, 

dikuasai bahkan dieksploitasi oleh 

segelintir orang-orang tertentu saja, 

sedangkan rakyat Indonesia lainnya 

yang jumlahnya ratusan juta jiwa 

harus hidup dari sisa-sisa kaum 

kapitalis bahkan banyak sekali yang 

hidup dalam keadaan serba 

kekurangan. Ditambah lagi dengan 
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kerusakan sumber daya alam sebagai 

akibat dari eksploitasi berlebihan yang 

dilakukan oleh kaum kapitalis. 

Dimanakah batas kecukupan kaum 

kapitalis itu? Standar hidup macam 

apa yang ingin dicapai? Padahal 

mereka pun tahu kebutuhan dasar 

manusia hanya sebatas sandang, 

pangan, dan papan saja. 

Melihat kenyataan tentang 

kapitalisme di Indonesia yang telah 

dipaparkan sebelumnya cukup 

dijadikan sebagai dasar bahwa 

pembelajaran perekonomian yang 

bersumber dari budaya luhur 

Indonesia sangatlah penting. Selain itu 

materi pembelajaran ekonomi 

khususnya pada tingkan SMA 

kebanyakan adalah materi-materi yang 

condong pada ekonomi kapitalis. 

Sehingga sudah bukan hal yang 

mengherankan jika kebanyakan siswa 

lebih mengenal sistem ekonomi 

kapitalis-liberalis dan melupakan atau 

bahkan malah merasa asing semangat 

kekeluargaan dan kebersamaan. 

Berikut ini adalah kompetensi dasar 

mata pelajaran Ekonomi dalam 

Kurikulum 2013 untuk tingkat SMA; 

KELAS X 

3.1. Memahami konsep dasar ilmu 

ekonomi  

3.2. Menganalisis kelangkaan 

(hubungan antara sumber daya 

dengan kebutuhan manusia) dan 

strategi untuk mengatasi 

kelangkaan sumber daya  

3.3. Menganalisis masalah pokok 

ekonomi (apa, bagaimana, dan 

untuk siapa) serta alternatif 

pemecahannya melalui berbagai 

sistem ekonomi  

3.4. Memahami perilaku konsumen 

dan produsen serta peranannya 

dalam kegiatan ekonomi  

3.5. Memahami pasar dan bentuk-

bentuk pasar (monopoli, 

oligopoli, persaingan sempurna, 

persaingan monopolistik, dll) dan 

peranannya terhadap 

perekonomian  

3.6. Menganalisis masalah dan 

kebijakan ekonomi (mikro dan 

makro)  

3.7. Memahami konsep, metode, dan 

manfaat perhitungan pendapatan 

nasional  

3.8. Memahami lembaga keuangan 

Bank dan lembaga keuangan lain 

(konsep, fungsi, peran, dan 

produk).  
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3.9. Memahami konsep pasar modal 

dan perannya dalam 

perekonomian  

 

KELAS XI 

3.1. Menganalisis konsep dasar 

pembangunan ekonomi, 

permasalahan pembangunan 

ekonomi, faktor yang 

mempengaruhi, dan strategi untuk 

mengatasinya  

3.2. Memahami pengertian, fungsi, 

dan tujuan, APBN maupun APBD  

3.3. Menganalisis permasalahan 

ketenagakerjaan, faktor penyebab 

dan upaya untuk mengatasi 

masalah ketenagakerjaan di 

Indonesia  

3.4. Memahami kebijakan pemerintah 

dalam bidang fiskal dan moneter  

3.5. Memahami konsep manajemen, 

unsur-unsur manajemen, dan 

fungsi manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan  

3.6. Memahami konsep 

kewirausahaan, cara mengelola 

usaha/bisnis secara sederhana dan 

peran wirausaha dalam 

perekonomian  

3.7. Memahami akuntansi sebagai 

sistem informasi  

3.8. Memahami konsep persamaan 

akuntasi  

3.9. Memahami konsep perusahaan 

jasa  

 

KELAS XII 

3.1. Memahami konsep, manfaat, 

keuntungan, dan faktor 

pendorong perdagangan 

internasional  

3.2. Menganalisis kerjasama 

internasional dibidang ekonomi 

dan dampaknya terhadap 

perekonomian Indonesia  

3.3. Menganalisis peran pelaku 

ekonomi dalam sistem 

perekonomian Indonesia (BUMN, 

BUMS, Koperasi).  

3.4. Memahami konsep perusahaan 

dagang  

Melihat kompetensi  dasar 

mata pelajaran ekonomi untuk SMA 

tersebut di atas sudah jelas 

memperlihatkan bahwa hampir tidak 

terdapat pembelajaran ekonomi yang 

berdasarkan sistem ekonomi 

Indonesia. Pembelajaran ekonomi 

Indonesia hanya ditemukan pada 

kompetensi dasar 3.3 di kelas XII 

tentang koperasi. Kompetensi dasar 

tersebut jelas lebih banyak bermuatan 
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ekonomi liberalis-kapitalis. Begitu 

pula dengan sumber bahan ajar atau 

buku yang digunakan tentu 

disesuaikan dengan kompetensi dasar 

tersebut. Padahal pendidikan dan 

pembelajaran ekonomi di Indonesia 

seharusnya lebih banyak mempelajari 

sistem perekonomian Indonesia, 

bukan sistem perekonomian lain. Hal 

inilah yang memperjelas pentingnya 

pembelajaran ekonomi yang 

bersumber dari nilai luhur budaya 

Indonesia dan berwawasan pasal 33 

ayat (1) UUD 1945. Berkaitan dengan 

ini Sugiharsono (2014) menyatakan 

bahwa Di Indonesia, pendidikan 

ekonomi dan praktik bisnis harus 

mampu menggarap sumber daya 

manusia menjadi pelaku ekonomi 

yang berkarakter Indonesia, yaitu 

karakter yang menggambarkan 

kepribadian bangsa Indonesia. 

Kepribadian bangsa Indonesia ini pada 

dasarnya mengandung nilai-nilai luhur 

yang menjadi falsafah bangsa 

Indonesia. 

Pembelajaran ekonomi cukup 

berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 

1945 penting untuk diterapkan pada 

SMA. Berdasarkan perkembangan 

kognitif, siswa pada tingkat satuan 

pendidikan SMA mampu menerima 

materi pembelajaran yang bersifat 

kritis mengenai aktivitas 

perekonomian yang seharusnya 

diterapkan di Indonesia yang 

dihubungkan dengan fakta atau 

kondisi yang sedang terjadi dalam 

aktivitas perekonomian Indonesia. 

Pembelajaran ekonomi cukup 

berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 

1945 pada sekolah menengah atas 

sangat penting untuk membentuk 

generasi yang sadar akan nilai-nilai 

ekonomi yang berakar dari budaya 

Indonesia dan bukannya mewajarkan 

atau bahkan ikut menerapkan sistem 

liberalis atau kapitalis yang jelas-jelas 

bertentangan dengan jati diri 

Indonesia.  

Berdasarkan kenyataan yang 

telah disebutkan sebelumnya tentang 

kapitalisme yang menyingkirkan 

ekonomi rakyat, seperti dicontohkan 

dalam kasus petani garam di Rembang 

dan kasus rusaknya sumber daya alam 

di Indonesia menjadi dasar bahwa 

wawasan ekonomi cukup harus 

diinternalisasikan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Nilai cukup  

yang harus diinternalisasikan dalam 

pembelajaran ekonomi di SMA adalah 
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pembelajaran ekonomi cukup tentang 

aktivitas pemenuhan kebutuhan dan 

pendayagunaan sumber daya alam 

yang didasari oleh nilai cukup. 

Aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup 

dibatasi oleh nilai cukup, karena 

kebutuhan manusia sebenarnya adalah 

terbatas dan bisa dibatasi  bukan tak 

terbatas seperti yang disumsikan oleh 

ekonomi kapitalis. Pemenuhan 

kebutuhan yang dibatasi oleh nilai 

cukup ini dimaksudkan agar seseorang 

dapat berlaku hidup secara 

proporsional dan tidak melakukan 

konsumsi secara berlebihan, karena 

konsumsi secara berlebihan juga 

berarti menghabiskan sumber daya 

alam yang berarti juga mengganggu 

kelangsungan hidup pihak lain 

maupun generasi yang akan datang. 

Jika seseorang memiliki anggaran 

lebih untuk konsumsi ada baiknya 

untuk diberikan pada pihak lain yang 

kekurangan. Hal ini sesuai dengan asas 

kekeluargaan dan kesejahteraan 

bersama dalam nilai luhur kebudayaan 

Indonesia. Begitu pula Pembelajaran 

ekonomi Nilai cukup juga dikaitkan 

dengan pengelolaan sumber daya alam 

yang tersedia, karena menyangkut 

hajat hidup orang banyak. Melalui 

pembelajaran ini diharapkan dapat 

mencetak generasi pelaku ekonomi 

yang memerhatikan batas dimana 

mereka dapat memanfaatkan dan 

mendayagunakan alam, mengambil 

secukupnya, mengembalikan yang 

berlebihan, atau mengganti apa yang 

telah ia habiskan sebagai pemenuhan 

konsumsi.  

Pentingnya pembelajaran ini 

dimaksudkan agar dapat menjadi 

solusi preventif  untuk setidaknya 

mengurangi perilaku-perilaku 

ekonomi yang bertentangan dengan 

falsafah perekonomian yang selama 

dijunjung tinggi oleh bangsa 

Indonesia. Pentingnya pembelajaran 

ini untuk mengingatkan siswa bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

asas budayanya adalah kekeluargaan 

dan semangat kesejahteraan bersama 

dalam perekonomian, oleh karenanya 

mereka akan berlaku bijak yang juga 

berarti memiliki nilai kecukupan 

dalam memenuhi kebutuhan dan 

mendayagunakan sumber daya alam, 

sebab mereka sadar akan asas 

kekeluargaan dan kebersamaan yang 

mereka miliki. Pentingnya 

pembelajaran ini untuk mengingatkan 

siswa bahwa faham individualitik dan 
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semangat free fight liberalism dalam 

kapitalisme untuk mengejar profit 

demi kepentingan pribadi yang tidak 

mengenal istilah kecukupan mampu 

menyingkirkan ekonomi rakyat dan 

merusak sumber daya alam karena 

eksploitasi yang secara berlebihan. 

Hal tersebut sangat merugikan dan 

sangat  bertentangan dengan asas 

kekeluargaan dan kesejehteraan 

bersama. 

 

KESIMPULAN 

Ekonomi kapitalis yang sedang 

menguasai Indonesia sangat 

bertentangan dengan semangat,jati diri 

dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 

yang dasar budayanya adalah 

kebersamaan dan asas kekeluargaan. 

Ekonomi kapitalis yang berpaham 

individualistik dengan semangat free 

fight liberalism tidak memiliki nilai 

kecukupan. Selain itu pembelajaran 

ekonomi khususnya pada jenjang 

SMA juga lebih condong pada 

ekonomi liberalis kapitalis. Dengan 

melihat kedua hal tersebut, maka 

pembelajaran ekonomi cukup 

berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 

1945 perlu dan dijelaskan secara 

gamblang melalui pembelajaran. 

Pembelajaran ini sangat penting untuk 

memberikan penyadaran pada siswa 

tentang ekonomi yang bersumber dari 

nilai luhur budaya Indonesia dan 

mengutamakan asas kekeluargaan 

untuk kesejahteraan bersama. 

Pentingnya pembelajaran ini 

dimaksudkan agar dapat menjadi 

solusi preventif  untuk setidaknya 

mengurangi perilaku-perilaku 

ekonomi yang bertentangan dengan 

falsafah perekonomian yang selama 

dijunjung tinggi oleh bangsa 

Indonesia. Pentingnya pembelajaran 

ini untuk mengingatkan siswa bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

asas budayanya adalah kekeluargaan 

dan semangat kesejahteraan bersama 

dalam perekonomian, oleh karenanya 

mereka akan berlaku bijak yang juga 

berarti memiliki nilai kecukupan 

dalam memenuhi kebutuhan dan 

mendayagunakan sumber daya alam, 

sebab mereka sadar akan asas 

kekeluargaan dan kebersamaan yang 

mereka miliki. 
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Abstrak 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya pembaharuan dalam 

pemanfaatan teknologi belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang 

disediakan oleh sekolah seiring dengan perkembangan zaman. Dengan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat akan tercipta suasana belajar yang tenang dan menyenangkan (enjoyable 

learning), sehingga mendorong pembelajaran aktif, kreatif efektif, dan bermakna. Kondisi belajar 

yang demikian akan mendorong siswa untuk belajar mengetahui (learning to know), belajar 

berkarya (learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be) dan belajar untuk hidup 

bersama orang lain secara harmonis (learning to live together). Secara konseptual, mata pelajaran 

IPS dekat dengan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran IPS khususnya di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), seharusnya memanfaatkan secara optimal potensi lingkungan sebagai 

sumber belajar agar lebih bermakna. Potensi lingkungan setempat, khususnya budaya tradisional 

belum dimanfaatkan guru secara optimal sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. 

Berpangkal dari kondisi lapangan,  perlu adanya upaya pelestarian eksistensi permainan 

tradisional dan pengkajian yang lebih mendalam tentang manfaat yang dapat diperoleh melalui 

permainan tradisional, baik secara kognitif, psikologis, maupun sosial. Salah satu bentuk usaha 

yang dapat dilakukan adalah menciptakan sebuah media pembelajaran dengan dilakukan inovasi 

gabungan antara permainan tradisional dan materi IPS yang nantinya akan menghasilkan sebuah 

media yang layak dan efektif sebagai media pembelajaran Mengingat begitu pentingnya nilai 

budaya sebagai sumber belajar IPS, media permainan ini sangat penting dikembangkan untuk 

menjadikan pembelajaran IPS lebih bermanfaat bagi siswa. Dari sekian banyak permainan 

tradisional yang dipilih permainan “gaprek kempung”.  
 

Kata Kunci:  Permainan Tradisional “Gaprek Kempung”, Media Pembelajaran IPS Ekonomi. 

 
Pendidikan adalah salah satu 

bentuk perwujudan kebudayaan 

manusia yang dinamis dan syarat 

perkembangan. Pendidikan yang 

mampu mendukung pembangunan di 

masa mendatang, memiliki 

kemampuan mengembangkan potensi 

siswa, sehingga mereka dapat 

menghadapi dan memecahkan 

masalah kehidupan yang mereka 

hadapi. Pendidikan terasa semakin 

penting ketika siswa harus memasuki 

kehidupan di masyarakat dan dunia 

kerja, karena mereka harus mampu 

menghadapi segala permasalahan 
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kehidupan sehari-hari pada saat ini 

maupun masa datang. 

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya pembaharuan 

dalam pemanfaatan tekonolgi belajar. 

Para guru dituntut agar mampu 

menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah dan tidak 

tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 

tersebut sesuai dengan perkembangan 

zaman. Menurut Arsyad (2014:2) 

menyatakan bahwa guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat 

yang murah dan efisien meskipun 

sederhana dan bersahaja, tetapi 

merupakan keharusan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Jadi dalam menggunakan 

alat pembelajaran guru dapat 

melakukan modifikasi namun tetap 

mencapai tujuan-tujuan dalam 

pembelajaran. 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat akan tercipta 

suasana belajar yang tenang dan 

menyenangkan (enjoyable learning), 

sehingga mendorong pembelajaran 

aktif, kreatif efektif, dan bermakna. 

Kondisi belajar yang demikian akan 

mendorong siswa untuk belajar 

mengetahui (learning to know), 

belajar berkarya (learning to do), 

belajar menjadi diri sendiri (learning 

to be) dan belajar untuk hidup 

bersama orang lain secara harmonis 

(learning to live together). Oleh 

karena itu, setiap saat guru-guru harus 

selalu meningkatkan mutu 

pembelajaran (effective teaching) 

untuk semua mata pelajaran, 

termasuk pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). 

Secara konseptual, mata 

pelajaran IPS dekat dengan 

lingkungan. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPS khususnya di 

tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), seharusnya memanfaatkan 

secara optimal potensi lingkungan 

sebagai sumber belajar agar lebih 

bermakna. Potensi lingkungan 

setempat, khususnya budaya 

tradisional belum dimanfaatkan guru 

secara optimal sebagai sumber belajar 

dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran lebih cenderung formal 

dan menegangkan, karena 

mengutamakan pengembangan aspek 

intelektual semata, dan buku teks 

pegangan guru menjadi sumber 

belajar utama. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

518 
 

Berpangkal dari kondisi 

lapangan,  perlu kiranya upaya 

pelestarian eksistensi permainan 

tradisional dan pengkajian yang lebih 

mendalam tentang manfaat yang dapat 

diperoleh melalui permainan 

tradisional, baik secara kognitif, 

psikologis, maupun sosial. Untuk 

melestarikan permainan tradisional 

perlu adanya usaha dalam 

memperkenalkan permainan 

tradisional. Salah satu bentuk usaha 

yang dapat dilakukan adalah 

menciptakan sebuah media 

pembelajaran dengan dilakukan 

inovasi gabungan antara permainan 

tradisional dan materi IPS yang 

nantinya akan menghasilkan sebuah 

media yang layak dan efektif sebagai 

media pembelajaran Mengingat begitu 

pentingnya nilai budaya sebagai 

sumber belajar IPS, maka seharusnya 

hal ini ditindaklanjuti dengan 

membuat media pembelajaran 

berbasis kebudayaan lokal yang 

diantaranya adalah permainan 

tradisional anak. Media permainan ini 

sangat penting dikembangkan untuk 

menjadikan pembelajaran IPS lebih 

bermanfaat bagi siswa. Efendi 

(2011:264) berpendapat bahwa nilai 

budaya lokal khususnya kearifan 

lingkungan sangat penting untuk 

menjadikan pembelajaran IPS 

semakin bermakna.  

Jika diperhatikan lebih jauh, 

ternyata anak-anak jaman sekarang 

lebih akrab dengan permainan 

elektronik digital di komputer atau 

video game daripada permainan 

tradisional. Permainan tradisional 

sudah jarang dimainkan dan kalah 

bersaing dengan permainan modern. 

Hal ini menjadi sebuah ancaman 

degradasi kultural pada dunia anak, 

karena akan menggeser nilai-nilai 

budaya bangsa, terutama pada 

kalangan anak-anak yang sangat 

digemari jenis permainan ini. 

Keterbatasan sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran 

seharusnya dapat diatasi dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. 

Permainan tradisional daerah juga 

memiliki potensi besar untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

Aktivitas permainan dapat 

mengembangkan aspek-aspek 

kognitif, psikomotorik, afektif dan 

psikologis anak sehingga permainan 

tradisional dapat dijadikan sarana 
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belajar siswa sebagai persiapan 

menuju dunia orang dewasa. 

Berdasarkan keterbatasan 

tersebut harus ditemukan solusi yang 

cerdas, tepat, kreatif dan inovatif. 

Salah satu solusi tersebut adalah 

pengembangan media pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan 

bagi siswa SMP, yakni media 

pembelajaran berbasis permainan 

tradisional. Dari sekian banyak 

permainan tradisional dipilih 

permainan “gaprek kempung”. 

Alasan mengambil permainan gaprek 

kempung untuk dikembangkan, 

karena: pertama, di dalam permainan 

tersebut terdapat nilai-nilai 

kompetitif, kooperatif, dan hiburan. 

Kompetitif dikarenakan dalam 

permainan tersebut ada dua regu 

saling mengadu ketangkasan untuk 

berusaha menjadi pemenang. 

Kooperatif, semua anggota kelompok 

saling bekerjasama dalam permainan. 

Hiburan, dikarenakan selama 

permainan berlangsung, suasana 

gembira menyelimuti jiwa anak-

anak. Kedua, banyak sisi positif yang 

tergantung dalam permainan tersebut, 

diantaranya melatih perkembangan 

psikomotorik, kogitif, keseimbangan, 

komunikatif, dan lain sebagainya, 

sehingga bermanfaat untuk 

perkembangan jiwa anak. Ketiga, 

tidak kalah penting, permainan 

tersebut adalah asli produk permainan 

Indonesia, sehingga merupakan salah 

satu aset budaya asli Indonesia yang 

perlu untuk dilestarikan. 

Pada permainan “gaprek 

kempung” menggunakan soal-soal 

dalam melatih keterampilan 

memecahkan masalah pada siswa. 

Hal ini berdasarkan teori 

pembelajaran kognitif, penggunaan 

pertanyaan dapat membantu siswa 

dalam memahami pembelajaran. 

Pembelajaran yang didasarkan pada 

suatu permasalahan autentik dapat 

menjadikan pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan meningkatkan 

keterampilan dalam memecahkan 

masalah siswa. Keterampilan 

memecahkan masalah siswa dapat 

membantu siswa dalam menganalisis 

situasi dari suatu permasalahn hingga 

menghasilkan suatu solusi yang 

bermakna dan mengajarkan siswa 

berpikir tingkat tinggi.  

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan, 

maka peneliti berupaya untuk 
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melakukan penelitian dan 

pengembangan pembelajaran IPS 

dengan media permainan tradisional 

“gaprek kempung” sebagai 

pembelajaran IPS yang dapat 

menginternalisasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila dan UUD 

1945 yang mengacu pada tujuan 

pembelajaran ekonomi yang terdapat 

dalm standar isi serta mengemas 

pembelajaran IPS ini agar lebih 

menarik dan memudahkan guru dalam 

pengintergasiannya. 

  

PEMBAHASAN 

Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu kewajiban 

yang harus dilakukan manusia secara 

terus-menerus tanpa memandang usia, 

jenis kelamin, keadaan sosial, maupun 

keadaan ekonomi. Pengertian belajar 

itu bermacam-macam tergantung dari 

mana belajar tersebut ditinjau. Belajar 

menurut Thorndike (dalam Saekhan: 

2008:51) adalah proses interaksi 

antara stimulus dan respon. Stimulus 

yaitu apa saja yang dapat merangsang 

terjadinya kegiatan belajar seperti 

pikiran, perasaan, atau hal-hal lain 

yang dapat ditangkap melalui alat 

indera. Sedangkan respon yaitu reaksi 

yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang juga dapat berupa 

pikiran, perasaan, atau gerakan atau 

tindakan. 

Belajar akan mempengaruhi 

setiap pemikiran seseorang maupun 

tindakannya. Belajar dalam hal ini 

bukan hanya mentransfer ilmu antara 

guru dengan siswa namun belajar 

adalah mengembangkan potensi siswa 

yaitu dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotornya. Siswa diharapkan 

mampu menjadi tunas bangsa yang 

berkualitas dan dapat menjadi harapan 

masa depan bangsa. 

Belajar dapat dilakukan 

dimanapun, kapanpun, dan oleh 

siapapun. Proses belajar sangat 

berkaitan dengan pembelajaran. Kata 

pembelajaran adalah terjemahan dari “ 

instruction” yang banyak dipakai oleh 

dunia pendidikan di Amerika Serikat. 

Pengertian pembelajaran secara umum 

adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan interaksi 

antara guru dengan siswa ataupun 

siswa dengan siswa. Pembelajaran 

dilakukan guna meningkatkan mutu 

pendidikan di suatu negara. 
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Menurut Sagala (2006:61) 

mengemukakan bahwa” pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan peserta didik atau 

murid”. Sejalan dengan itu Knirk dan 

Gustafon (dalam Sagala, 2006:64) 

mengemukakan tentang teknologi 

pembelajaran melibatkan tiga 

komponen utama yang saling 

berinteraksi yaitu guru (pendidik), 

siswa (peserta didik), dan kurikulum. 

Komponen tersebut melengkapi 

struktur dan lingkungan belajar 

formal. 

Menurut Agus (2013:18) 

mengemukakan bahwa”pembelajaran 

adalah usaha sadar guru untuk 

membantu siswa atau anak didik, agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. 

Pembelajaran di fokuskan kearah 

bagaimana seseorang mempengaruhi 

orang lain agar terjadi proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran (instructional) 

dari beberapa ahli dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan 

komunikasi dua arah antara guru dan 

peserta didik dimana dalam hal ini 

meningkatkan daya pikir siswa serta 

pengembangan bakat dan minat siswa. 

Komponen pembelajaran guru 

mempunyai peran yaitu sebagai 

sumber belajar, fasilitator, seorang 

manajer, demostraktor, motivator, 

organisator, dan evaluator. 

Pembelajaran dilakukan sebagai 

proses pembentukan pengetahuan 

siswa agar siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) 

Mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai 

mata pelajaran yang wajib ditempuh 

oleh peserta didik, merupakan mata 

pelajaran yang disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu 

sebagaimana yang tertuang dalam 

permendiknas nomor 22 Tahun 2006. 

Pembelajaran IPS yang disusun secara 

terpadu, memiliki tujuan agar peserta 

didik dapat memperoleh pemahaman 

yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. Oleh 

sebab itu, pembelajaran IPS di tingkat 

SMP dan MTs di Indonesia 

seharusnya menerapkan pembelajaran 

IPS secara terpadu. 
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Begitu pula dengan mata 

pelajaran IPS di Indonesia, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sapriya (2009:7) bahwa “mata 

pelajaran IPS merupakan sebuah nama 

mata pelajaran sejarah, geografi, dan 

ekonomi serta pelajaran ilmu sosial 

lainnya”. Mohammad Numan 

Somantri (2001:44) menjelaskan dan 

merumuskan tentang IPS di tingkat 

sekolah adalah “suatu penyederhanaan 

disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, 

filsafat, ideologi negara, dan agama 

yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan psikologi untuk 

tujuan pendidikan”. Dengan demikian, 

maka mata pelajaran IPS di Indonesia 

ialah penyederhanaan ilmu-ilmu sosial 

yang disajikan secara ilmiah dan 

psikologis yang memiliki tujuan untuk 

bidang pendidikan dari berbagai 

macam pendekatan yang diungkapkan 

oleh para ahli, maka pada hakikatnya 

mata pelajaran IPS untuk tingkat 

SMP/MTs adalah integrasi dan 

penyederhanaan dari berbagai macam 

disiplin ilmu-ilmu sosial yang disusun 

secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu. Dengan pendekatan tersebut, 

diharapkan peserta didik dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam. 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) mengambil peran untuk 

memberi pemahaman yang luas dan 

mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan,yaitu (1) memperkenalkan 

konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya (2) membekali 

kemampuandasar untuk berpikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, keterampilan 

dalam kehidupan sosial, (3) memupuk 

komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial kemanusiaan, dan (4) 

membina kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional,dan global. 

Berdasarkan pendapat para ahli 

di atas, maka tujuan mata pelajaran 

IPS di tingkat sekolah menengah 

pertama di indonesia, untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikir, inkuiri, keterampilan sosial, 

dan membangun nilai-nilai 

kemanusiaan yang majemuk baik 

skala lokal, nasional, dan global. 

Pendapat dari beberapa ahli mengenai 

tujuan dari IPS terpadu yabg 
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dijelaskan dalam kurikulum 2013 

adalah untuk membina para peserta 

didik menjadi warganegara yang 

mampu mengambil keputusan secara 

demokratis dan rasional yang dapat 

diterima oleh semua golongan yang 

ada di dalam masyarakat.berbeda.  

Dengan demikian ruang 

lingkup mata pelajaran IPS di 

SMP/MTs, merupakan perpaduan dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, 

ilmu humanoira, dan masalah-masalah 

sosial baik berupa fakta, konsep, dan 

generalisasi untuk mengembangkan 

aspek kognitif, psikomotor, efektif, 

dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki 

oleh peserta didik. 

Permainan Tradisional 

Permainan tradisional adalah 

permainan tradisi rakyat suatu daerah, 

permainan ini bisa menjadi sarana 

yang baik dalam mengembangkan 

pendidikan anak. Salah satu yang 

utama, permainan ini mampu 

memberikan unsur pendidikan pada 

anak dengan biaya murah dan hasil 

yang memuaskan. Permainan 

tradisional sangat erat dengan nilai 

etika, moral, dan budaya masyarakat 

pendukungnya. 

Masa anak-anak, bermain 

merupakan dasar pendidikan untuk 

perkembangannya. Kebanyakan anak 

lebih suka terhadap permainan. 

Permainan dapatdiartikan sebagai 

aktivitas manusia dalam berbagai 

bentuk sebagai cermin kebutuhan 

untuk memperoleh pengetahuan baru 

secara menyenangkan 

(Siagawati,2007:3). Kaitannya dengan 

anak-anak, permainan dapat diartikan 

sebagai aktivitas yang dilakukan anak 

dalam berbagai bentuk secara spontan, 

tanpa paksaan, mendatangkan 

kegembiraan dan dalam suasana 

menyenangkan. Dalam kerangka besar 

permainan terbagi menjadi dua, yaitu 

permainan tradisional dan permainan 

modern. 

Demikian banyak nilai yang 

terkandung dalam permainan 

tradisional. Muatan pendidikan yang 

termuat pun searah dengan cita-cita 

yang dikehendaki bersama. Jika 

permainan ini dilestarikan 

keberadaanya, tentu nilai-nilai 

kemanusiaan yang kreatif dan handal 

akan terbentuk dalam jiwa anak, 

sehingga tidak akan pantang 

menyerah. 
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Menurut Sukirman (2004), 

permainan tradisional anak merupakan 

unsur kebudayaan, karena mampu 

memberi pengaruh terhadap 

perkembangan kejiwaan, sifat, dan 

kehidupan sosial anak. Permainan 

tradisional anak juga dianggap sebagai 

salah satu unsur kebudayaan yang 

memberi ciri khas pada suatu 

kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, 

permainan tradisional merupakan aset 

budaya, yaitu modal bagi suatu 

masyarakat untuk mempertahankan 

eksistensi daan identitasnya di tengah 

masyarakat lain. 

Begitu pentingnya permainan 

tradisional dalam memberikan  

pembelajaran yang menyenangkan 

dan memberikan nilai moral yang 

positif bagi pertumbuhan anak. 

Melalui permainan tradisional juga 

dapat menjadi sarana belajar untuk 

mengembangkan nilai EQ pada anak. 

Tetapi, tentu saja harus dalam 

pengawasan dan memberi batasan 

waktu yang jelas agar tidak semua 

waktu digunakan untuk bermain. 

Implementasi dari permaninan 

tradisional sebagai media 

pembelajaran yang menyenangkan 

dapat diaplikasikan baik di lingkungan 

keluarga (informal), sekolah (formal) 

maupun di masyarakat (nonformal).  

Permainan yang dimodifikasi 

menjadi media pembelajaran 

memberikatan kegiatan yang 

memerlukan aktivitas, baik kognitif, 

motorik, maupun efektif. Energi yang 

besar dalam diri siswa dapat 

dimanfaatkan dalam proses belajar 

sambil bermain dengan demikian 

siswa dapat diarahkan menjadi 

kegiatan yang positif. Selain itu siswa 

juga dapat belajar tentang aturan, tata 

nilai/norma dalam permainan tersebut 

yang nantinya apat diaplikasikan 

dalam kehidupan masyarakat. 

Pemanfaatan situasi belajar dengan 

teman sebaya yang diwujudkan 

dengan kegiatan belajar sambil 

bermain. Dimana belajar dalam situasi 

ini lebih mengutamakan interaksi 

antar siswa yang menunjukkan hal ini 

sangat membantu siswa tertentu yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Penanaman  pembelajaran siswa 

semacam ini sangat efektif, akan tetapi 

tetap diimbangi oleh kemauan anak 

tersebut, sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman atau benturan. Berikut ini 

rancangan kegiatan yang dapat 

diaplikasikan oleh guru, dalam 
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memberikan pembelajaran di sekolah 

melalui permainan tradisional. 

 

Gaprek Kempung 

Salah satu permainan tradisional 

yang dapat digunakan adalah 

permainan tradisional “gaprek 

kempung”. Permainan ini mempunyai 

nilai kompetitif dan hiburan. 

Kompetetif karena dalam permainan 

ini terdapat dua regu saling mengadu 

ketangkasan untuk berusaha menjadi 

pemenang. Hiburan karena selama 

permainan berlangsung, suasana ria 

menyelimuti jiwa anak-anak 

(Soemarso, 1983: 5). Permainan 

“gaprek kempung” merupakan 

permainan modifikasi dari Boy-boyan. 

Pada permainan Boy-boyan 

merupakan permainan untuk 

merobohkan menara.  

Kabupaten Pati, Jawa Tengah 

memiliki permainan tradisional yang 

disebut dengan Gaprek Kempung 

(Depdikbud dalam Mahendra, 2005). 

Permainan ini dikenal di berbagai 

daerah dengan nama yang berbeda-

beda dengan alat yang berbeda, namun 

pada prinsipnya aturan permainannya 

sama. Di daerah Sunda misalnya, 

permainan ini dikenal dengan nama 

Bebencaran. Di Daerah Sulawesi 

Selatan, permainan ini dikenal dengan 

nama Boy-boyan dan menggunakan 

tumpukan kaleng yang disusun 

sebagai targetnya (Cahyono, 2011). 

Permainan Gaprek Kempung 

merupakan salah satu bentuk 

permainan tradisional, dimana tiap 

regunya minimal terdiri dari dua orang 

anak. Permainan ini dapat dimainkan 

oleh anak laki-laki atau perempuan 

dan pada umumnya dimainkan oleh 

anak usia 6-12 tahun (usia Sekolah 

Dasar). Peralatan yang dibutuhkan 

untuk memainkan Gaprek Kempung 

sangat sederhana, yaitu beberapa 

pecahan genting dan bola tenis. Jika 

bola tenis tidak ada, bola dapat diganti 

dengan kertas yang digulung sehingga 

berbentuk bola. Cara memainkan 

Gaprek Kempung adalah melempar 

bola ke arah tumpukan pecahan 

genting hingga tumpukan tersebut 

roboh. Kelompok yang dapat 

merobohkan tumpukan genting harus 

berlari dan menghindar lemparan bola 

kelompok lawan sembari menyusun 

kembali tumpukan pecahan genting 

seperti semula. Oleh karena itu, 

permainan ini hanya dapat dimainkan 

di tempat yang cukup luas. Pada 
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umumnya, anak-anak memainkan 

Gaprek Kempung di halaman rumah 

atau tanah lapang. 

Permainan “gaprek kempung” 

dimodifikasi agar dapat melatihkan 

keterampilan memecahkan masalah 

pada siswa. Permainan “gaprek 

kempung” merupakan permainan 

tradisional yang dilakukan di luar 

ruangan dan secara 

berkelompok.Permainan “gaprek 

kempung” memungkinkan  dapat 

menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan karena dapat 

membangkitkan energi dan 

keterlibatan belajar peserta didik dan 

menjadi  inovasi, karena belum adanya 

penelitian yang menggunakan 

permainan tradisional “gaprek 

kempung”. 

Dalam permainan gaprek 

kempung, juga dapat menunjang 

perkembangan moral dalam konteks 

sosial. Perkembangan moral 

berhubungan dengan peraturan dan 

ketentuan tentang interaksi yang 

pantas dalam kelompok (Santrock, 

2007). Hal ini tercermin pada saat 

anak berusaha bermain sesuai aturan 

dan melakukan permainan dengan 

tidak melanggar aturan yang 

ditentukan sambil diawasi oleh 

lawannya.  

Permainan ini terdiri atas dua 

kelompok, yaitu kelompok main dan 

kelompok jaga. Tugas kelompok main 

adalah merobohkan menara dari jarak 

tertentu. Sedangkan kelompok jaga 

bertugas dalam menjaga menara dan 

area batas permaian. Lapangan dibagi 

menjadi lima bagian yaitu bagian start, 

bagian menara dan bagian penjaga 

serta POS I dan POS II. Posisi para 

pemain berada pada bagian start. 

Sedangkan penjaga berada di belakang 

menara dan area perbatasan 

permainan.  Pada permainan “gaprek 

kempung” menggunakan soal-soal 

dalam melatihkan keterampilan 

memecahkan masalah pada siswa. Hal 

ini berdasarkan teori pembelajaran 

kognitif, penggunaan pertanyaan 

dapat membantu siswa dalam 

memahami pembelajaran. 

Pembelajaran yang didasarkan pada 

suatu permasalahan autentik dapat 

menjadikan pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan meningkatkan 

keterampilan memecahkan masalah 

siswa. Keterampilan memecahkan 

masalah membantu siswa 

menganalisis situasi dari suatu 
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permasalahan hingga menghasilkan 

suatu solusi yang bermakna dan 

mengajarkan siswa berpikir tingkat 

tinggi.  

Prinsip dari permainan ini 

adalah saat salah satu regu sedang 

menumpuk target, regu yang 

memegang bola berusaha untuk 

mengganggu dengan melempar bola 

tenis ke salah satu regu yang menata 

target. Hadiah bagi pemenang, 

misalnya setiap anggota regu yang 

menang digendong oleh setiap 

anggota regu yang kalah menempuh 

jarak yang telah ditentukan. Jadi pada 

permainan ini kartu permainan 

didesain dalam bentuk soal 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

PENUTUP 

Belajar adalah sama dengan 

melakukan suatu kegiatan yang 

berawal dari ketidaktahuan namun 

bertujuan untuk mengerti dan 

memahami suatu tujuan sehingga 

melakukan perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu.Sehingga proses belajar 

siswa diartikan suatu proses yang 

dilakukan siswa untuk mendapatkan 

aneka ragam kemampuan 

(competencies), keterampilan (skills), 

and sikap (attitudes). Kemampuan 

(competencies), keterampilan (skills), 

dan sikap (attitudes) tersebut 

diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi 

sampai masa tua melalui rangkaian 

proses belajar sepanjang 

hayat.Rangkaian proses belajar itu 

dilakukan dalam bentuk 

keterlibatannya dan keturut sertaannya 

dalam pendidikan formal seperti di 

sekolah. Penanggung jawab dalam 

kegiatan proses belajar siswa adalah 

guru. Hal ini karena guru yang 

langsung memberikan kemungkinan 

bagi para siswa untuk belajar dengan 

efektif melalui pembelajaran. Guru 

perlu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan terjadinya proses 

interaksi yang baik dengan siswa, 

supaya bisa melakukan sebagai 

aktivitas belajar secara efektif. 

Permainan tradisional tidak 

hanya sekedar permainan yang 

mengandung kesenangan semata. 

Namun permainan tradisional dapat 

melatih kemampuan motorik anak, 

sikap anak, dan juga ketrampilan anak. 

Serta dapat membentuk karakter anak 

yang luhur. Dalam menerima sikap 
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perubahan sosial didalam masyrakat 

kita memang harus bersifat terbuka 

dan dinamis terhadapa perkembangan 

zaman, perkembangan dunia IT. Ada 

sebuah garis-garis yang harus 

memisahkan kebudayaan asli dengan 

masuknya kebudayaan luar dalam era 

global saat ini. Perubahan sosial akan 

terjadi apabila masyarakat menerima 

masuknya perubahan itu sendiri, maka 

dari itu kita perlu yang namanya 

kesadaran sejak dini untuk menjaga 

dan melstarikan kebudayaan lokal 

masyarakat kita sendiri, kalau bukan 

kita yang menjaga kebudayaan 

tersebut, siapa lagi dan tidak akan 

menutup kemungkinan memudarnya 

permainan tradisional, sebagai salah 

satu contoh penulisan diatas, dapat 

terjadi bila kita sendiri tidak 

memelihara kebudayaan kita sendiri. 
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Abstrak 
Keputusan ekonomi yang cerdas terindikasi dari kemampuan meramu sumber daya yang dimiliki 

untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan dan 

sumber daya rumah tangga yang terbatas diperlukan pengelolaan ekonomi dengan cara membuat 

perencanaan keuangan agar mendisiplinkan langkah dalam pengendalian diri dan mempersiapkan 

kondisi keuangan pada masa depan. Kajian ekonomi rumah tangga menekankan pada pengetahuan 

praktis yang memberi solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dengan pengelolaan ekonomi yang efektif dan efisien akan menjadikan keluarga sejahtera 

dalam pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga secara optimum, memastikan adanya 

stabilitas kehidupan ekonomi keluarga, dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Rumah tangga yang 

sejahtera akan memberikan dampak positif bagi anggotanya (ayah, ibu, anak) yang pada ahirnya 

akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas.  

 

Kata kunci : Pengelolaan Ekonomi,  Ekonomi Rumah Tangga, Kesejahteraan 

 

Setiap orang akan dihadapkan 

pada kesempatan untuk membuat 

keputusan yang tepat guna memenuhi 

kebutuhannya. Untuk membuat 

keputusan yang tepat dibutuhkan 

pemahaman terkait dasar-dasar 

pengambilan keputusan. Ekonomi 

keluarga merupakan salah satu unit 

kajian ekonomi yang paling kecil dari 

sistem ekonomi yang lebih besar, 

semisal perusahaan dan  negara 

(Doriza, 2015). Keluarga di bentuk 

atas dorongan untuk mencapai 

kepuasan maksimal, kebahagian, dan 

kesejahteraan. Sehingga keluarga 

dituntut mampu untuk menentukan 

pilihan berbagai macam kegiatan atau 

pekerjaan guna mencapai tujuan 

tersebut. Membuat keputusan 

ekonomi yang cerdas adalah suatu 

pilihan, dan pilihan ini memerlukan 

upaya. Selain upaya maka individu 

juga perlu memahami syarat-syarat 

yang tepat guna membuat keputusan 

ekonomi sehari-hari. Terkait upaya 

dan persyaratan tersebut maka 

pengelolaan ekonomi menjadi suatu 

pilihan yang sebaiknya dimiliki oleh 

seseorang. Hanya saja pada 

kenyataannya tidak semua orang 

mailto:de.pitt@yahoo.co.id
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memiliki pengelolaan ekonomi yang 

memadai guna membuat keputusan 

yang cerdas. Sehingga pola 

pengelolaan ekonomi perlu dibangun 

dan dimasyarakatkan agar 

kesejahteraan keluarga bisa tercapai. 

Pada prinsipnya, pengelolaan 

ekonomi merupakan alat yang 

berguna untuk merubah perilaku yang 

tidak cerdas menjadi cerdas. Akibat 

dari pemahaman pengelolaan 

ekonomi yang tidak memadai akan 

tampak dari bagaimana seseorang 

mengalami kesalahan ketika 

membuat keputusan pembelanjaan 

dan lain-lainnya. Efek lanjutannya 

adalah bertendensi mengalami 

kesulitan pemenuhan dana untuk 

berbagai aktivitas. Kesulitan itu dapat 

terjadi pada tataran individu atau pun 

keluarga, karena aktivitas ekonomi 

dalam keluarga seringkali mengalami 

kebocoran sehingga lebih besar 

pengeluaran dari-pada pemasukan. 

Proses pengeluaran yang begitu besar 

tanpa didukung oleh pemasukan yang 

memadai hanya akan mengakibatkan 

kesulitan hidup. Rendahnya 

pengelolaan ekonomi juga akan 

berdampak pada sikap konsumtif 

pada masyarakat sehingga 

mengkerucutkan peluang untuk 

mencapai kesejahteraan. Dengan 

pengelolaan ekonomi keluarga yang 

baik diharapkan bisa menjadi efektif 

dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

keluarga sehingga keluarga menjadi 

sejahtera. 

PEMBAHASAN 

Menurut Nickles, McHingh, 

dan McHugh dalam Sutisna (2008) 

management is the process used the 

accompalish organizational goals 

through planning, organizing, 

directing, and controlling people and 

other organizational resources. 

Managemen adalah sebuah proses 

yang dilakukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi melalui rangkaian 

kegiatan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian orang-orang serta 

sumber daya organisasi lainnya. 

Managemen adalah tujuan yang ingin 

dicapai dengan mempergunakan 

tujuan orang lain, dan kegiatan-

kegiatan orang lain harus dibimbing 

dan diawasi (Stoner, 1996). 

Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan seni atau proses dalam 
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menyelesaikan sesuatu yang terkait 

dengan pencapaian tujuan.  

Menurut Plato dalam Doriza 

(2015) keluarga adalah unit sosial 

pertama dari perkembangan 

masyarakat menuju negara kota. 

Keluarga adalah orang-orang yang 

memiliki ikatan sosial-biologis 

melalui pernikahan, kelahiran atau 

adopsi, tidak hidup bersama, dan 

menggunakan sumber daya secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Sedangkan menurut UU RI 

No 10 Tahun 1992 Tentang 

Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera, 

keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami-

istri atau suami-istri dan anak atau 

ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya.  

Tujuan manusia membentuk 

keluarga adalah untuk mencapai 

kepuasan (Bryant dalam Doriza, 

2015). Keluarga yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan 

spiritual dan materiil yang layak, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, memiliki hubungan yang serasi, 

selaras, dan seimbang antar anggota 

keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan (UU RI No 10 Tahun 

1992 Bab I pasal 11). Kepuasan 

sebagai tujuan keluarga, tentu saja 

termasuk kesejahteraan material. 

Meskipun ada faktor lain yang 

mempengaruhi kesejahteraan 

material seperti cinta, keceriaan, 

kesehatan dan pengasuhan yang juga 

bagian penting dari konsep kepuasan 

maksimal. Keluarga sejahtera yaitu 

ketika keluarga dapat menikmati 

hidup yang wajar, tercukupi 

kebutuhan materiil dan spritual, dan 

semua anggota keluarga mendapat 

kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan, bakat, dan potensi yang 

dimiliki. 

1. PENGELOLAAN EKONOMI 

RUMAH TANGGA 

Pengelolaan ekonomi rumah 

tangga adalah tindakan untuk 

merencanakan, melaksanakan, 

memonitor, mengevaluasi, dan 

mengendalikan perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber ekonomi 

keluarga khususnya keuangan agar 

tercapai tingkat pemenuhan 

kebutuhan seluruh anggota keluarga 

secara optimum dan memastikan 

adanya stabililtas dan pertumbuhan 
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ekonomi keluarga (Komunitas MK 

Kalsel, 2010). Pengelolaan keuangan 

keluarga memegang peranan yang 

sangat penting dalam menentukan 

tingkat kemakmuran ekonomi sebuah 

keluarga. Pengelolaan keuangan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah 

perencanaan keuangan. Dalam 

sebuah perencanaan keuangan yang 

baik akan terdapat daftar pemasukan 

dan pengeluaran uang secara 

terperinci. Dengan adanya daftar yang 

terperinci, orang tua sebagai manager 

keuangan keluarga akan dapat 

mendeteksi setiap terjadi 

penyimpangan rencana keuangan.  

Perencanaan keuangan sebagai 

proses mencapai tujuan hidup 

seseorang melalui manajemen 

keuangan secara terencana. Tujuan 

hidup yang dimaksud dalam hal ini 

meliputi membeli rumah, menabung 

untuk pendidikan anak, 

merencanakan pensiun, 

meningkatkan invesatasi, dan lain-

lain. Secara sederhana perencanaan 

keuangan dapat diartikan sebagai 

melakuan perencanaan keuangan 

untuk mencapai kebutuhan pribadi. 

Melalui perencanaan keuangan 

seseorang/keluarga dapat mengerti 

bagaimana setiap keputusan 

keuangan yang dibuat berdampak ke 

area lain dari keseluruhan situasi 

keuangan diri dan keluarganya. 

Sebagai contoh keputusan keuangan 

dapat diambil melalui pembelian 

produk investasi yang menghasilkan 

tingkat pengembalian yang tinggi dan 

hasil tersebut digunakan untuk 

membayar hutang dengan lebih cepat. 

Manfaat perencanaan keuangan 

sangat besar karena  perencanaan 

keuangan dapat dijadikan alat oleh 

seseorang untuk mencapai 

kebutuhan-kebutuhan keuangan di 

masa kini dan mendatang. Pada 

puncaknya, setiap orang dan keluarga 

bisa mencapai tujuan dari 

perencanaan keuangan, yaitu bebas 

secara finansial (financial freedom); 

Bebas dari hutang, arus pendapatan 

tetap dari investasi, dan yang 

terpenting terproteksi secara finansial 

dari risiko apapun yang mungkin akan 

terjadi. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Damayanti (2010) 

memperlihatkan bahwa selama ini 

mereka belum pernah melakukan 

perencanaan keuangan dan 

pencatatan keuangan meskipun 
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mereka memiliki harapan untuk 

memiliki keluarga sejahtera, terutama 

dalam segi finansialnya. Padahal 

kegiatan pengelolan ekonomi dalam 

hal ini perencanaan keuangan 

merupakan hal penting untuk 

mencapai target dan membantu 

meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Menurut Masassya dalam 

Rodhiyah (2004) perlu dilakukan 5 

langkah-langkah perencanaan sebagai 

berikut: 

1. Perlu diketahui tentang 

kekayaan bersih yang dimiliki 

(misalnya jumlah asset, utang, 

dan dana yang bisa disisihkan 

setiap bulan). 

2. Menentukan tujuan keuangan 

(jangka pendek, menengah 

maupun panjang). 

3. Membuat action plan 

(mengalokasikan pendapatan 

dalam empat hal, yaitu 

konsumsi, saving, investasi 

dan proteksi). 

4. Mengimplementasikan plan 

tersebut secara disiplin. 

5. Secara periodik plan yang 

telah dibuat dan 

diimplementasikan di evaluasi 

tingkat kesesuaiannya, dan 

bisa dilakukan perubahan 

sepanjang ada argumentasi 

yang jelas. 

Untuk mengetahui keadaan 

keuangan, melihat kekuatan 

menabung, menentukan standart 

hidup dan melihat secara umum 

permasalahan keuangan dengan cara 

yang paling sederhana adalah dengan 

membuat balance sheet secara 

pribadi. Diperlukan juga cash flow 

statement yang akan menggambarkan 

sumber pendapatan dan arus 

pendapatan yang digunakan. Dengan 

dua cara tersebut akan memberikan 

gambaran keadaan keuangan kita saat 

ini. 

Kebanyakan orang tidak pernah 

menentukan tujuan keuangannya, 

padahal banyak hal yang mungkin 

terjadi secara mendadak dalam hidup 

tanpa kita pernah memikirkannya 

sekalipun. Sehingga menentukan 

tujuan keuangan dapat dilakukan 

secara umum maupun khusus yang 

berbasis pada hal-hal pribadi. 

Menentukan tujuan keuangan juga 

merupakan respon terhadap asumsi 

yang kita yakini akan terjadi serta 

merupaan alat yang efektif untuk 

menentukan skala prioritas. 
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Menurut Wibawa (2003) tiga 

hal yang harus menjadi perhatian 

dalam mengembangkan perencanaan 

keuangan adalah fleksibilitas, 

likuiditas, dan peminimalan pajak 

(bukan pemanipulasian pajak). 

Fleksibilitas diperlukan dalam 

perencaan untuk antisipasi 

keuntungan maupun kerugian. 

Sedangkan likuiditas untuk menjaga 

kemampuan melakukan pembayaran 

dalam keadaan darurat sekalipun. 

Peminimalan pajak adalah dalam 

kondisi terdapat dua pilihan yang 

dapat mencapai tujuan keuangan yang 

sama tetapi pembayaran pajak yang 

berbeda. 

Frekuensi evaluasi tergantung 

pada pengalaman menjalankan 

rencana. Hal-hal yang menjadi pusat 

evaluasi adalah tujuan keuangan, 

kesesuaian dengan anggaran pribadi, 

nilai investasi dan pemasukan lain, 

kondisi inflasidan suku bunga serta 

perpajakan. Apakah asumsi yang 

dipakai pada waktu merencanakan 

masih valid atau harus disesuaikan 

lagi. 

Rodhiyah juga menjelaskan 

apabila kondisi pengeluaran melebihi 

pemasukan, maka salah satu 

alternatifnya adalah dengan hutang. 

Hutang bukan hal yang haram tetapi 

perlu disiati dan disikapi sehingga 

tidak akan merusak suatu keluarga. 

Langkah yang perlu dilakukan adalah 

memilah hutang dalam tiga kategori 

yaitu, hutang property, hutang 

investasi, dan hutang pribadi 

(Wibawa, 2003). Pada saat jatuh 

tempo, hutang harus segera dibayar. 

Dasar perhitungan penyelesaian 

hutang adalah tingkat (kedalaman) 

hutang, bunga yang harus dibayar dan 

kemungkinan melikuidasinya dalam 

waktu dekat. 

Perencanaan keuangan tidak 

menjanjikan orang akan menjadi kaya 

mendadak, tetapi lebih pada 

pendisiplinan langkah untuk 

mengendalikan diri dan menyediakan 

kondisi keuangan masa depan terbaik 

bagi diri sendiri dan keluarga secara 

efisien dn efektif sesuai dengan 

kemapuan keuangan saat ini 

(Wibawa, 2003). Masing-masing 

keluarga memiliki seni pengelolaan 

yang berbeda, hal ini bisa dipengaruhi 

oleh kebiasaan, pengalaman maupun 

pengetahuan. Pokok 

permasalahannya adalah bagaimana 

dengan segala daya upaya, seseorang 
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cukup dapat menjamin hidupnya. 

Pengertian cukup sangat relatif bagi 

setiap orang. Tidak dapat diukur 

dengan tersedianya materi yang 

berlebihan. Tetapi lebih pada adanya 

kepuasan yang dirasakan oleh yang 

bersangkutan. Seseorang dapat 

merasakan kepuasan apabila tidak 

selalu merasa kekurangan, dan diburu 

oleh kebutuhan yang selalu 

mendesak, yang menjerumuskan 

mereka ke jalan berhutang atau tutup 

lobang gali lobang karena kurang 

menyadari perlunya pemisahan antara 

kebutuhan dan keinginan.  

Penyebab utama terjadinya 

penyimpangan perencanaan 

keuangan adalah kelemahan dalam 

membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan. Pengeluaran uang untuk 

kebutuhan sifatnya wajib karena 

terkait langsung dengan kebutuhan 

pokok keluarga, sementara 

pengeluaran uang untuk keinginan 

sifatnya tidak wajib sehingga hanya 

akan dikeluarkan pada saat-saat 

tertentu. Kalau anggota keluarga 

disiplin dalam menjalankan prinsip 

tersebut diatas, sangat tinggi 

kemungkinan kondisi keuangan 

keluarga akan lebih baik dari 

sebelumnya. 

Perencanaan keuangan pribadi 

lebih merupakan value, paradigm 

ataupun way of life sehingga 

keberhasilannya akan dipengaruhi 

oleh quntum leap dan new pradigm 

yang akan menjadi value dalam tekad 

dan kemauan kemudian terjelma 

dalam perilaku finansial (Wibawa, 

2003). Damayanti (2010) juga 

menyebutkan bahwa ada banyak 

strategi yang dapat ditempuh guna 

menyiasati keterbatasan keuangan 

rumah tangga akibat kenaikan harga 

BBM, antara lain pengurangan 

pengeluaran di pos-pos strategis 

seperti pendidikan, kesehatan, 

termasuk pengurangan kuantitas dan 

kualitas pangan keluarga dan 

melakukan manajemen utang. Dalam 

mengelola cara yang ditempuh, untuk 

itu diperlukan pengelolaan keuangan 

rumah tangga agar lebih efisien dalam 

setiap pengeluaran, karena persoalan 

kecil bisa menjadi besar bila tidak 

diatasi dan diselesaikan dengan bijak 

apalagi kalau persoalan yang 

menyangkut uang.  

2. EKONOMI RUMAH 

TANGGA 
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Keluarga adalah institusi 

pertama bagi anak-anak yang 

melayani beberapa fungsi edukatif 

seperti pendidikan moral, sosial, 

agama, emosional anak dan lain 

sebagainya. Keluarga sebagai dasar 

unit masyarakat memainkan peran 

penting dalam kehidupan seorang 

individu. Karena dalam keluarga 

tersebutlah anak-anak mendapat 

didikan dan bimbingan. Institusi 

sakral (keluarga/rumah tangga) ini 

selalu menjadi pusat perhatian, bukan 

saja karena berbagai keistimewaan di 

dalamnya, tetapi juga karena nilai 

penting sebagai satuan masyarakat 

terkecil yang bertanggungjawab atas 

terlaksananya pembangunan 

nasional, sehingga keluarga/rumah 

tangga merupakan karier yang 

sebenarnya dari seorang manusia. 

Karena pada akhirnya keberhasilan 

dan kesuksesan rumah tangga akan 

diukur dari karier berkeluarganya, 

yang merupakan awal dan akhir 

kariernya. Disatu sisi rumah tangga 

adalah harapan bagi masa depan, 

tetapi disisi lain keluarga menuntut 

tanggung jawab.  Kunci 

keberhasilannya adalah bagaimana 

kemampuan menyelaraskan antara 

tanggung jawab dengan harapan masa 

depan.  Hanya dengan cara itulah 

akan dinikmati kebahagiaan yang 

lengkap dan sempurna, yang hanya 

dapat dinikmati oleh mereka 

menciptakan keluarga sukses 

(Wibawa, 2003). 

Dari berbagai aspek yang 

tercakup dalam pendidikan anak di 

lingkungan keluarga, aspek ekonomi 

memiliki pengaruh yang besar pada 

proses pendewasaan anak menuju 

anak yang mandiri (Wahyono, 2001). 

Kepemilikan nilai ekonomi dalam diri 

anak dapat diupayakan orang tua 

melalui ketekunan dan konsistensi 

orang tua dalam mencari, mengelola, 

dan menggunakan keuangan keluarga 

yang dimusyawarahkan kepada anak-

anaknya. Selain itu, anak dillibatkan 

dalam usaha mencari uang, 

transparansi keuangan keluarga, serta 

melatih dan membiasakan menata 

keuangan pribadi mereka. 

Masalah utama dalam kajian 

ekonomi keluarga adalah kelangkaan, 

yakni kondisi yang terjadi akibat 

keluarga tidak memiliki sumber daya 

yang cukup untuk menghasilkan 

segala sesuatu yang seharusnya 

(ingin) dimiliki keluarga (Doriza, 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

538 
 

2015). Kualitas dan kuantitas 

kebutuhan keluarga sangatlah 

beragam dan bersifat subjektif 

menurut penilaian dan 

pengukurannya. Meskipun demikian 

dapat dipastikan bahwa harapan 

setiap keluarga dapat meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan atau 

kesejahteraannya dengan memiliki 

berbagai pilihan (alternatif) cara. 

Berikut flowchart konsep-konsep 

dasar kajian ekonomi keluarga: 

 

Sumber: Ekonomi Keluarga (Doriza, 2015) 

Setiap kegiatan atau pekerjaan 

yang dilakukan keluarga menjawab 

tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) 

barang dan jasa apa yang ingin 

dimiliki; (2) bagaimana cara 

memperolehnya, dan (3) siapa yang 

menggunakannya.  

Sebuah keluarga tidak bisa 

memiliki segala yang diinginkan oleh 

semua anggota keluarga, sehingga 

harus memutuskan apa yang 

dihasilkan. Keluarga berusaha 

memenuhi semua kebutuhan anggota 

keluarga. Kebutuhan adalah 

kebutuhan pokok untuk bertahan 

hidup termasuk makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal. Transaksi dalam 

keluarga bersifat alamiah, satu arah, 

bahwa setiap anggota melakukan 

sesuatu untuk yang lain pada saat itu 

juga secara simultan,  dan tidak ada 

model perhitungan formal dari 

keseimbangan pembayaran diantara 

para anggota. Keluarga yang 

memiliki sumber daya dapat saling 

berbagi dan memiliki berbagai 

alternatif cara untuk mempertahankan 

sumber daya yang ada untuk 

mendorong kesejahteraan dalam 

anggota keluarga.  

Bagaimana cara memenuhi 

kebutuhan? Apakah suami-istri harus 

bekerja? Apakah suami atau istri 

harus berhenti bekerja ketika anak 

pertama lahir? Setiap cara memiliki 

kelebihan dan kekurangan sehingga 

keluarga harus bisa memilih cara dan 

mengambil keputusan dengan 
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bijaksana. Setiap anggota keluarga 

berhak memilih berbagai jenis 

kegiatan sesuai dengan kemauan dan 

kemampuan masing-masing. 

Mengingat sumber daya yang ada 

harus digunakan dalam aktifitas 

apapun, maka tidak ada seseorang 

yang dapat mengerjakan semua 

aktifitas pada waktu bersamaan dan 

melakukan segalanyasendirian. 

Menurut Doriza (2015) sumber 

daya dalam konteks ekonomi rumah 

tangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

sumber daya fisik (terdiri dari sumber 

daya alam dan sumber daya 

finansial), dan sumber daya manusia 

(waktu, keahlian, dan energi). Setiap 

anggota keluarga harus memiliki 

keahlian dan energi. Keahlian bisa 

bersifat fisik, seperti kekuatan, 

kesehatan, dan kemampuan untuk 

melaksanakan aktifitas yang bersifat 

fisik. Atau keahlian berupa kapasitas 

mental seperti ingatan, logika, nalar 

dan kemahiran hubungan personal. 

Dengan pengolahan sumber daya 

keluarga yang baik akan 

menghasilkan kepuasan lebih banyak. 

Gani dan Wahyudi dalam 

Daroini (2012) menjelaskan bahwa 

rasionalitas dalam membuat 

keputusan dalam rangka 

mendayagunakan sumber daya 

ekonomi yang terbatas oleh manusia 

sebagai pelaku ekonomi baik secara 

individual maupun kelompok 

merupakan kajian pendidikan 

ekonomi. Adanya proses memilih 

oleh pelaku ekonomi dengan atau 

tanpa menggunakan uang, 

memberdayakan sumber daya 

produktif yang langka untuk 

memproduksi beragam pelatihan, 

pengembangan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap mental, karakter, 

dan keyakinan yang berlangsung 

sepanjang waktu secara 

berkesinambungan. Pendidikan 

ekonomi juga dapat dimaknai sebagai 

proses pembelajaran tetang 

menyiapkan pelaku ekonomi 

(individu konsumen, produsen, dan 

distributor) yang memiliki wawasan 

dan perilaku ekonomi, yang mampu 

menyesuaikan dengan realitas kondisi 

perekonomian global. 

 

 

3. KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

Memiliki keluarga sejahtera menjadi 

dambaan setiap orang. Hal ini 
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berkaitan erat dengan tujuan keluarga 

sebagai pembentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas dan secara 

proaktif merencanakan masa depan 

sesuai dengan situasi dan kondisi 

masing-masing keluarga. Pengertian 

kesejahteraan menurut UU yakni 

suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial materiil maupun 

spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga 

Negara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga 

serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak-hak asasi serta kewajiban 

manusia sesuai dengan Pancasila.  

Kesejahteraan adalah salah satu 

aspek yang cukup penting untuk 

menjaga dan membina terjadinya 

stabilitas sosial dan ekonomi, dimana 

kondisi tersebut juga diperlukan 

untuk meminimalkan terjadinya 

kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. Maka setiap individu 

membutuhkan kondisi yang sejahtera, 

baik sejahtera dalam hal materil dan 

dalam hal non materil sehingga dapat 

terciptanya suasana yang harmonis 

dalam bermasyarakat. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Rodhiyah menyebutkan bahwa 

keluarga pra sejahtera dan keluarga 

sejahtera tahap I masih ada walaupun 

persentasenya relatif kecil dari 

keseluruhan jumlah keluarga yang di 

data, hal ini menunjukkan bahwa 

masih ada keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara 

minimal dan juga masih ada yang 

belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologisnya. Salah 

satu program pemerintah adalah 

Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana yang sejak tahun 1992 

dengan disyahkannya Undang-

undang No 10 Tahun 1992 tentang 

“Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera” 

kemudian UU tersebut dilengkapi 

dengan Peraturan Pemerintah  No 21 

Tahun 1994 yang memberikan rincian 

tentang pedoman umum 

Pembangunan Keluarga Sejahtera di 

Indonesia. Dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut, menempatkan 

keluarga sebagai agen atau pelaku 

pembangunan dengan delapan fungsi 

utama yaitu: (1) fungsi keagamaan, 
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(2) fungsi budaya, (3) fungsi cinta 

kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) 

fungsi reproduksi, (6) fungsi 

sosialisasi dan pendidikan , (7) fungsi 

ekonomi, dan (8) fungsi pemeliharaan 

lingkungan. Dengan fungsi-fungsi 

tersebut diatas, diharapkan keluarga 

secara sadar dan proaktif berjuang 

menjadi keluarga yang maju, 

berkualitas, mandiri, dan dapat 

mengembangkan dirinya sendiri, 

anak-anak dan keluarga yang lebih 

luas sehingga masyarakat dan bangsa 

juga berkembang. 

 

KESIMPULAN  

Kurangnya kesadaran akan 

pentingnya pengelolaan ekonomi 

yang baik, seperti pentingnya 

menabung, mengurangi hutang 

sampai menghilangkan kebiasaan 

belanja yang sebenarnya bukan 

kebutuhan maka pengelolaan 

keuangan perlu dibangun dan 

dimasyarakatkan agar tercapai tujuan 

keluarga sejahtera. Dengan 

pengelolaan keuangan dan usaha 

untuk mensiasati kebutuhan maka 

masalah keuangan dalam keluarga 

bisa terselesaikan dengan baik. Tidak 

jarang masalah keuangan menjadi 

sumber gejolak rentannya hubungan 

dalam keluarga. Karena pada 

prinsipnya pengelolaan ekonomi 

merupakan alat yang berguna untuk 

mengubah perilaku dari tidak cerdas 

menjadi cerdas.  

Melalui keluarga perubahan 

bisa dilakukan, dengan mengajarkan 

kepada anak-anak betapa pentingnya 

mengelola keuangan, mengarahkan 

anak agar bijak dalam mengambil 

keputusan ekonomi, karena dengan 

pengelolaan keuangan yang terarah 

maka kesejahteraan keluarga akan 

terwujud.  
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Abstrak 
Melalui pendidikan ekonomi manusia  sebagai pelaku ekonomi diharapkan mampu bersikap efisien 

dalam kegiatan konsumsi dan efektif dalam kegiatan produksi serta pengambilan keputusan untuk 

memilih mana  yang harus dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu 

memiliki perilaku produktif. Peserta didik dibekali ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhanya, 

mengatasi masalah ekonomi serta mengatur keuangan dengan baik untuk mempersiapkan diri agar 

sukses dimasa depan. Pendidikan ekonomi sebagai dasar pengetahuan masyarakat  dalam 

memahami permasalahan ekonomi baik yang terjadi pada keuangan pribadi maupun permasalahan 

ekonomi secara makro. Pendidikan ekonomi merupakan bidang kajian atau pembelajaran tentang 

bagaimana mempersiapkan individu manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki wawasan dan 

sikap paham ekonomi sesuai tuntutan perkembangan zaman . Fungsi mata pelajaran ekonomi 

adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai 

kanyataan dan peristiwa ekonomi memahami konsep dan teori serta berlatih dalam memecahkan 

masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah 1) Mengembangkan pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan persepsi  siswa tentang 

perilaku produktif  dengan harapan siswa mampu menyelesaikan  masalah ekonomi yang 

dialaminya dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku dan sikap ekonomi yang rasional dan arif 

serta memberikan pembelajaran ekonomi yang bermakna.2)Menganalisis kelayakan pembelajaran 

ekonomi untuk meningkatkan perilaku produktif siswa agar hasil pengembangan pembelajaran 

layak untuk digunakan.3) Memberi rekomendasi kepada pihak sekolah yang menjadi tempat 

penelitian terkait pembelajaran ekonomi yang lebih bermakna. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Ekonomi, Perilaku Produktif 

 

  Ekonomi sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana 

manusia mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Ekonomi  merupakan 

sebuah bidang kajian tentang 

pengurusan sumber daya material 

individu, masyarakat, dan negara 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia. Ekonomi adalah ilmu 

tentang perilaku dan tindakan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang bervariasi dan 

berkembang dengan sumber daya 

yang ada melalui pilihan-pilihan 

kegiatan produksi, konsumsi dan atau 

distribusi. Kalimat- kalimat ini sangat 

sering ditemukan dalam buku-buku 

teks teori ekonomi dan tidak jarang 

didengar dari seorang pendidik ilmu 

mailto:ayong@um.ac.id,%20ayong@ekofeum.or.id,%20ayong_kini@yahoo.com,%20hariwyn@gmail.com
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ekonomi diberbagai jenjang 

pendidikan.  

 Penjelasan mengenai ilmu 

ekonomi yang belum bisa mewakili 

arti ekonomi yang sebenarnya ini 

mengakibatkan banyak kesalah-

pemahaman terhadap pengertian ilmu 

ekonomi. Pemahaman atas ilmu 

ekonomi hanya sampai pada 

kesadaran bahwa ekonomi 

merupakan ilmu yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari manusia. 

Padahal jika diperhatikan secara 

seksama, ekonomi lebih dari dekat 

dengan kehidupan manusia. 

 Ekonomi sebagai hal yang 

melekat pada diri manusia. Tanpa 

disadari ekonomi telah melekat pada 

manusia bahkan semenjak manusia 

masih berbentuk janin. Melekatnya 

ekonomi pada diri manusia dapat 

diidentifikasi dari kegiatan rutinitas 

manusia sehari-hari terutama pada 

kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhanya. Senada dengan 

ekonomi, kelangkaan (Scarcity) 

adalah hal yang melekat pada diri 

manusia. Hal ini berkaitan pada sifat 

dasar manusia yang selalu memiliki 

keinginan. 

 Ekonomi yang telah melekat 

pada diri manusia adalah hukum alam 

ekonomi yang pasti ada pada manusia 

yang hidup. Setiap manusia yang 

memiliki nyawa pasti memiliki 

kebutuhan dan harus dipenuhi untuk 

bertahan hidup. Ketika manusia 

memenuhi kebutuhanya, saat itu juga 

manusia sedang berekonomi. 

Peryataan ini didukung oleh salah 

satu  pemikiran yunani kuno, Zeno 

bahwa hidup manusia hanyalah 

mungkin harmonis terhadap alam jika 

kehendak individual manusia 

diarahkan kepada tujuan-tujuan 

Hukum Alam (Poli : 9). 

 Manusia dihadapkan pada 

masalah ekonomi setiap harinya, hal 

ini menuntut manusia untuk 

berperilaku dan bersikap ekonomi 

yang arif. Perilaku ekonomi 

seseorang akan sangat menentukan 

kesejahterahan kehidupan. Menurut 

(Plato dalam Poli :5) bahwa : 

Sebuah kota lahir karena didalamnya 

mempunyai banyak kebutuhan yang 

tidak dapat dipenuhinya sendiri. 

Maka, jika orang menggantungkan 

pemenuhan sesuatu kebutuhannya 

pada seseorang lain, dan sesuatu 

kebutuhan lainya lagi kepada 
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seseorang yang lain lagi, dan karena 

ada banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi, maka orang berkumpul di 

suatu tempat sebagai sejumlah mitra 

dan pembantu, dan tempat 

pemukiman yang sama ini dinamakan 

kota. 

 Perilaku ekonomi seseorang 

dan suatu kelompok juga akan 

menentukan pembangunan suatu 

daerah baik, kota sampai pada tingkat 

negara. Apabila masyarakat suatu 

kota bahkan negara memiliki perilaku 

ekonomi yang tidak efisien maka 

akan mempengaruhi pembangunan 

kota atau negara tersebut. Seperti 

yang telah diketahui, Indonesia telah 

dikenal sebagai salag satu negara 

yang cukup konsumtif di dunia. Hal 

ini dibuktikan oleh data nilai impor 

yang dilakukan Indonesia pada tahun 

2106 pada bulan Januari 

10.467.005.989 dan terus meningkat 

sampai pada bulan maret sebesar 

11.301.721.178 (Laporan Ekspor 

Impor BPS 2016).  

Indikasi lainnya adalah swalayan atau 

mall yang selalu ramai dikunjungi 

konsumen, sehingga RI menjadi 

sasaran empuk negara produsen untuk 

membuang produk mereka ke 

Indonesia.Berdasarkan data dari riset 

Global Consumer Confidence Index 

dari Nielsen(2015), mengatakan 

bahwa pada kuartal keempat tahun 

2015, Indonesia termasuk tiga teratas 

negara yang paling optimis belanja 

diantara 58 negara di dunia, setelah 

India dan Filipina. Data hasil riset ini 

tidaklah berlebihan. Perilaku 

kosumtif orang Indonesia sangat 

terkenal di mancanegara. Departemen 

store paling terkenal di Prancis, 

Galeries Lafayette, sampai 

menyediakan kasir khusus pembeli 

dari Indonesia. Singapore Great Sale 

yang diadakan setiap tahun, justru 

sebahagian besar pengunjungnya dari 

Indonesia.   

 Kemampuan setiap orang 

untuk berperilaku dan bersikap 

ekonomi rasional dan arif ditentukan 

oleh beberapa faktor dan latar 

belakang. Salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi perilaku 

ekonomi seseorang adalah latar 

belakang pendidikan ekonominya. 

Pendidikan ekonomi didapat seorang 

manusia dari berbagai macam tempat, 

lingkungan dan sumber. Mulai dari 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sosial hingga lingkungan sekolahnya. 
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 Pendidikan ekonomi sangat 

penting. Hal ini tersirat dalam 

paparan yang disampaikan dalam 

seminar “Revitalisasi Pendidikan 

Ekonomi, perilaku berkarakter dan 

permasalahan Ekonomi” oleh 

Wahyono (2013:4) yang menyatakan 

bahwa :  

“Kompleksitas perilaku ekonomi 

manusia dalam wacana kepentingan 

peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia, menuntut pengembangan 

program pendidikan berkarakteristik 

khusus yang mampu menjadikan 

sumber daya manusia berperilaku 

rasional secara ekonomi dan 

mempertimbangkan etika moral 

tindakanya, serta berkemampuan 

mengelola reaksi psikologis dalam 

berekonomi. Program pendidikan 

yang dimaksud adalah pendidikan 

ekonomi.” 

 Pendidikan ekonomi yang 

bermutu sesuai dengan tuntutan 

masyarakat diera global serta 

perkembangan IPTEK yang telah 

membawa perubahan pada aspek 

kehidupan manusia termasuk aspek 

ekonomi dapat diwujudkan apabila 

sumberdaya manusia berkualitas .  

 Fungsi mata pelajaran 

ekonomi adalah mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berekonomi, 

dengan cara mengenal berbagai 

kenyataan dan peristiwa ekonomi 

memahami konsep dan teori serta 

berlatih dalam memecahkan masalah 

ekonomi yang terjadi di lingkungan 

masyarakat (Depdiknas, 

2003:6).Pada seminar pendidikan 

nasional dalam materi yang 

disampaikan oleh Wahyono (2013) 

mengungkapkan fenomena yang 

terkait dengan pendidikan ekonomi di 

Indonesia,  yaitu : 

“... 1) Berbagai penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa jenjang 

pendidikan menengah, mahasiswa 

dan bahkan guru ekonomi, 

membuktikan bahwa literasi ekonomi 

(pemahaman dasar tentang 

bagaimana perekonomian bekerja) 

dan literasi keuangan (pemahaman 

dasar tentang pemanfaatan uang 

secara efektif dan efisien), mereka 

masih rendah; 2) Minat dan semangat 

menabung dan berinvestasi 

dikalangan pelaku ekonomi masih 

memprihatinkan, tidak sebanding 

dengan semangat dan minat untuk 

berkonsumsi melalui kredit. 
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Pemahaman dan kesadaran atas 

opportunity cost  untuk memegang 

uang tunai ,maupun pemanfaatan 

uang untuk mengkonsumsi 

barang/jasa tidak dimiliki oleh 

sebagian besar pelaku ekonomi; 3) 

Masih banyak pelaku ekonomi yang 

,mengambil keputusan tanpa 

mempertimbangkan prinsip-prinsip 

rasionalitas ekonomi (trade off, 

opportunity cost, marginalism, dan 

incentive) yang mengakibatkan tidak 

efektifnya kegiatan produktif dan 

tidak efisienya aktivitas konsumtif 

pelaku ekonomi.”  

 Melalui pendidikan ekonomi 

peserta didik dibekali ilmu 

pengetahuan untuk memenuhi 

kebutuhanya, mengatasi masalah 

ekonomi serta mengatur keuangan 

dengan baik, menggunakan uang 

secara produktif untuk 

mempersiapkan diri agar sukses 

dimasa depan. Pendidikan ekonomi 

sebagai dasar pengetahuan 

masyarakat dalam memahami 

permasalahan ekonomi baik yang 

terjadi pada keuangan pribadi 

maupun permasalahan ekonomi 

secara makro.Pendidikan ekonomi 

merupakan bidang kajian atau 

pembelajaran tentang bagaimana 

mempersiapkan individu manusia 

sebagai pelaku ekonomi yang 

memiliki wawasan dan sikap paham 

ekonomi sesuai tuntutan 

perkembangan jaman . 

 Dalam rangka mewujudkan 

SDM (pelaku ekonomi) yang bermutu 

dan memiliki wawasan serta sikap 

paham ekonomi seperti perilaku 

produktif yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaman, maka dalam 

pendidikan formal dibutuhkan guru 

ekonomi yang benar-benar 

berkualitas dan professional. Menurut 

Castetter (dalam Sagala, 2007:4) 

menegaskan bahwa kualitas proses 

belajar mengajar sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan profesional seorang 

guru. Guru ekonomi seharusnya 

memiliki kemampuan untuk 

memahamkan siswa tentang 

permasalahan ekonomi yang ada 

dalam hal ini adalah masalah 

pemenuhan kebutuhan. Bagaimana 

manusia harus berperilaku dan 

bersikap dalammemenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan cara berkonsumsi 

yang efisien dan arif serta melakukan 

kegiatan produksi dengan efektif  . 
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 Konsumtif adalah kata sifat, 

berasal dari kata dasar “konsumsi” 

maka dengan demikian kata 

konsumtif berarti sifat 

mengkonsumsi, memakai, 

menggunakan, menghabiskan 

sesuatu. Sementara produktif adalah 

bentuk ajektif dari kata benda 

produksi. Arti produktif adalah 

“banyak hasilnya”, atau bisa kita 

artikan “terus menerus 

menghasilkan”. Bila kata konsumtif 

dan produktif kita kaitkan dengan 

kebiasaan anak belajar di sekolah, 

maka hal ini erat kaitannya dengan 

budaya belajar anak dan budaya 

mengajar guru. Budaya konsumtif 

dalam artian belajar, ditandai dengan 

kebiasaan anak menerima informasi 

secara pasif: mencatat - mendengar – 

meniru. Sedangkan budaya produktif 

adalah kebiasaan anak untuk 

menghasilkan karya atau gagasan: 

menulis gagasan – merancang atau 

membuat model - meneliti - 

memecahkan masalah - menemukan 

gagasan baru. Melihat dua kata itu, 

sudah selayaknya guru perlu memilih 

“budaya produktif” agar terciptanya 

generasi yang profesional, produktif, 

dan efisien. 

 Perilaku produktif terdiri dari 

dua kata yaitu kata perilaku dan kata 

produktif . Pengertian perilaku 

(manusia) adalah semua kegiatan atau 

aktifitas manusia, baik yang bisa 

diamati secara langsung atau yang 

tidak bisa diamati oleh pihak luar 

(Notoatmojo, 2003). Kata produktif 

menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah mampu 

menghasilkan, memberi hasil, 

manfaat. Produktif juga dapat 

diartikan kemauan untuk 

menghasilkan sesuatu atau banyak 

mendatangkan hasil, dengan kata lain 

produktif dapat diartikan sebagai 

menghasilkan(Malayu:2009). 

 Produktif memiliki dua aspek 

yaitu produktif dalam berperilaku 

maupun produktif dalam berpikir. 

Produktif dalam berperilaku dapat 

diwujudkan dalam bentuk niat atau 

kemauan serta sikap yang diwujudkan 

melalui kegiatan yang mampu 

menghasilkan suatu karya baru baik 

berupa benda ataupun kegiatan . 

Produktif dalam berpikir diwujudkan 

dalam bentuk ide atau suatu gagasan 

yang baru untuk menanggapi suatu 

permasalahan. Produktivitas 

mengandung pengertian berkenaan 
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dengan konsep ekonomis, filosofis, 

produktivitas berkenaan dengan 

usaha atau kegiatan manusia untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang 

berguna untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup manusia dan masyarakat pada 

umumnya.  

 Bila kita  ingin merubah peran 

anak sebagai ‘produsen’ seimbang 

dengan peran ‘konsumen’, guru perlu 

melakukan educative teaching 

dengan memerankan dirinya sebagai 

fasilitator. Educative Teaching adalah 

pengajaran yang melibatkan dan 

menghargai pemikiran/tindakan anak 

untuk menilai sesuatu yang akan 

dipelajari. Karena itu, penanaman 

keyakinan terhadap sesuatu 

konsep/prinsip tidak cukup hanya 

menyediakan bukti-bukti tetapi juga 

perlu mendorong anak untuk 

mencari/menyediakan bukti sendiri 

dan menilai bukti yang disajikan 

sebelum suatu konsep/prinsip dapat 

diterima dan dipahaminya. 

Menurut (Permen 22 Tahun 2006-

StandarIsi/Standar Kompetensi Dasar 

SM) mata pelajaran ekonomi 

bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

Memenuhi sejumlah konsep ekonomi 

yang berkaitan peristiwa danmasalah 

ekonomi dengan kehidupan sehari-

hari. Terutama yang terjadi di 

lingkungan individu, rumah tangga, 

masyarakat dan negara. 

Menampilkan sikap ingin tahu dan 

terhadap sejumlah konsepekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami 

ilmu ekonomi. 

Membentuk sikap bijak, rasional, dan 

bertanggung jawab denganmemiliki 

pengetahuan dan keterampilan 

ilmu ekonomi yang bermanfaat 

bagi diri sendiri, rumah tangga, 

masyarakat dan negara. 

Membuat keputusan yang 

bertanggung jawab mengenai nilai-

nilaisosial ekonomi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik dalam 

skalanasional maupun internasional . 

 Mata pelajaran ekonomi 

bukanlah mata pelajaran yang 

bersifat hafalan,sehingga siswa harus 

diajarkan untuk berekonomi dengan 

mengenalberbagai kenyataan dan 

peristiwa ekonomi yang terjadi 

secara nyatamaka pembelajaran 

ekonomi perlu menggunakan 

metode  pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif sesuai dengan apa yang 
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dibutuhkan oleh siswa serta 

disesuaikan dengan kondisi agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 Guru memiliki peran strategis 

dalam menumbuhkan perilaku 

produktif pada seluruh peserta didik 

melalui pembelajaran ekonomi. 

Melalui metode, model, serta inovasi 

dalam penyampaian materi pada saat 

pembelajaran ekonomi, guru 

memiliki kesempatan untuk 

menanamkan perilaku produktif. 

Banyak cara yang dapat dilakukan 

seorang guru ekonomi untuk 

memahamkan para peserta didiknya 

tentang betapa pentingnya 

menerapkan prinsip efisiensi dan 

efektivitas agar mampu berperilaku 

produktif dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha 

untuk mencapainya adalah dengan 

mengembangkan pembelajaran 

ekonomi untuk meningkatkan 

perilaku produktif siswa. 

 Beberapa hasil penelitian 

terkait evaluasi pembelajaran 

ekonomi yang menyebutkandarihasil 

penelitian tersebut Kurikulum dan 

sarana prasarana pendidikan ekonomi 

di SMA tidak dapat dibantah lagi 

memang membutuhkan domain 

perubahan yang aktivitasnya berupa 

pengembangan inovasi guna 

menyelesaikan masalah . Terlebih 

untuk kurikulum pendidikan 

ekonomi, tujuan tidak terumuskan 

dan rumusan KD yang ada 

didalamnya tanpa orientasi serta 

muatan materi yang muncul darinya 

tidak jelas kontens dan 

sistematikanya dilihat dari disipin 

ilmu ekonomi. 

Hasil penelitian tersebut melahirkan 

rekomendasi yang bisa dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan ekonomi. Pada aspek 

kurikulum direkomendasikan untuk 

dikonstruksi dengan langkah 

menghapus Kompetensi Inti 1 yang 

berkaitan dengan sikap spiritual, 

merumuskan ulang KD yang terjabar 

dari KI 2 – KI 4. Pada aspek kegiatan 

pembelajaran ekonomi 

direkomendasikan untuk mengurangi 

regulasi yang membatasi kreativitas 

guru untuk mengembangkan 

pembelajaran ekonomi melalui 

langkah pemberian otonomi kepada 

guru untuk mengembangkan rencana 

kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

serta realokasi jumlah jam pelajaran 
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dalam kurikulum baik mata pelajaran 

wajib dan peminatan untuk ekonomi. 

Pada aspek standar kompetensi hasil 

belajar ekonomi direkomendasikan 

dirumuskan tujuan standar hasil 

belajar ekonomi  yang mencakup 

setelah lulus SMA siswa memiliki 

kemampuan untuk berperilaku 

ekonomi secara rasional, altruistik 

dan bermoral. 

  Pembelajaran ekonomi untuk 

meningkatkan perilaku produktif 

siswa adalah suatu pelajaran yang 

mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan tentang mengelola 

segala sumber belajar yang melekat 

dan ada disekitar siswa secara efisien 

dan arif serta mampu menghasilkan 

sesuatu baik karya,ide,atau gagasan 

dengan efektif dan mampu 

berperilaku produktif dalam 

menyelesaikan masalah ekonomi 

yang dihadapi sehari-hari . 

 Maksud Ekonomi dalam hal 

ini adalah memahamkan kepada 

siswa bahwa ekonomi sebenarnya 

telah melekat pada diri manusia 

bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri 

sehingga tidak dapat dipisah, 

sehingga setiap kegiatan yang 

dilakukan manusia hidup itu adalah 

yang disebut ekonomi. 

  Perilaku Produktif yang 

dimaksud ini adalah persepsi siswa 

terkait kecenderungan untuk 

memanfaatkan segala sesuatu yang 

melekat dan ada disekitar siswa 

(waktu, barang dan jasa) untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal 

yang tidak harus berwujud barang atu 

jasa tetapi berupa ide, gagasan, karya 

penelitian,dll. 

  Dalam beberapa buku teks 

teori ekonomi konvensional, produksi 

didefinisikan sebagai penciptaan guna 

dimana guna berarti kemampuan 

barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Menurut 

Sudarman (2011) pengertian produksi 

sangat luas, “produksi meliputi semua 

aktivitas dan tidak hanya mencakup 

pembuatan barang-barang yang dapat 

dilihat. Menulis buku, memberi 

nasehat, pertunjukan bioskop dan jasa 

bank adalah termasuk dalam 

pengertian produksi “. 

  Tetapi akan sulit untuk 

menunjukan secara pasti faktor 

produksi yang digunakan untuk 

memproduksi produk-produk seperti 

yang dicontohkan diatas. Namun jelas 
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bahawa proses produksi semacam ini 

memerlukan keterampilan baik teknis 

dan intelektual. Jika konsep produksi 

yang hanya membicarakan proses 

produksi barang maka faktor produksi 

akan dapat lebih mudah dan jelas 

didefinisikan baik kualitas dan 

kuantitas. 

KAJIAN LITERATUR 

Secara teoritis menurut Ravianto 

(1986) perilaku produktif adalah 

perilaku yang berorientasi pada usaha 

untuk memanfaatkan secara 

maksimal dan hemat suberdaya 

manusia, sarana, prasarana, dan dana 

perusahaan dalam usahanya mencapai 

tujuan. Menciptakan perilaku 

produktif bagi seseorang tidaklah 

mudah. 

 Menurut Suhariadi (2002), ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan 

untuk membentuk dan mengubah 

perilaku produktif seseorang. 

Menurutnya perilaku seseorang 

haruslah ditanamkan terlebih dahulu 

kepercayaan pada diri individu 

tentang arti pentingnya produktivitas 

bagi dirinya. Kalau keyakinan akan 

arti produktifitas ini sudah terbentuk, 

nantinya akan muncul sikap positif 

terhadap produktifitas. Sikap 

produktif ini akan mendorong 

kemauan untuk berperilaku cukup 

besar dalam bentuk niat untuk 

berperilaku produktif. Niat inilah 

nantinya yang akan menimbulkan 

perilaku produktif pada seseorang. 

Menurut Zaini (1999) bahwa 

perilaku produktif adalah perilaku 

mencakup kreatifitas dan meliputi 

hal-hal yang cukup luas, dimana 

semua memerlukan kreativitas untuk 

menciptakan inovasi serta tidak 

pernah menyerah dan selalu mencoba 

lagi. Perilaku produktif juga 

merupakan pandangan hidup dan 

sikap mental yang selalu berusaha 

untuk meningkatkan mutu hidup 

seseorang dengan keadaan hari ini 

harus lebih baik dari kemarin, dan 

hari esok harus lebih baik, dari hari 

ini. 

 Ciri-ciri umum seseorang yang 

berproduktif menurut Timpe (2002) 

adalah:  

1. Lebih dari memenuhi 

kualifikasi pekerjaan 

2. Bermotivasi tinggi 

3. Memiliki orientasi pekerjaan 

yang positif 

4. Dewasa 

5. Dapat bergaul dengan efektif 
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  Menurut Ravianto (1986), 

faktor-faktor yang memengaruhi 

perilaku produktif adalah:  

1. Pendidikan dan pelatihan 

2. Motivasi 

3. Lingkungan 

4. Teknologi  

Berdasarkan uraian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perilaku 

produktif adalah 

kemampuan/kecakapan seseorang 

untuk dapat menghasilkan kegiatan-

kegiatan yang kreatif dan imajinatif, 

dimana menghasilkannya itu dapat 

berupa memanfaatkan sumber daya 

yang ada disekitarnya secara 

maksimal dengan tidak melakukan 

pemborosan (efektif dan efisien). 

Sumberdaya tersebut dapat berupa 

suberdaya manusia, sarana, 

prasarana, dan dana perusahaan 

(modal)  dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan. 

  Menurut Wickelgren dalam 

Marzano (1992) “Kita tidak  bisa 

belajar atau mengajar tentang segala 

sesuatu yang ada. Seandainya pun 

bisa, kita akan perlahan melupakanya, 

karena manusia hanya memperoleh 

informasi tersebut tapi tidak 

menggunakan dan menerapkanya 

dalam kehidupan sehari-hari”. Hal ini 

membuktikan bahwa ilmu 

pengetahuan memang penting tapi 

mungkin bukan tujuan terpenting dari 

sebuah proses pembelajaran. Akan 

lebih baik jika pembelajaran 

membantu siswa untuk membangun 

kebiasaan mental yang nantinya akan 

membantu mereka untuk belajar 

tentang apapun yang mereka 

butuhkan atau mereka ingin tau. 

  Pembelajaran yang dilakukan 

seorang guru didalam kelas tidak 

hanya untuk menrasfer ilmu 

pengetahuan. Tugas guru adalah 

untuk menjadikan siswanya menjadi 

pebelajar yang baik, tugas guru 

adalah mengajarkan siswanya untuk 

menjadi yang terbaik dari apa yang 

mampu dikerjakan. 

 

KESIMPULAN 

1. Perilaku produktif adalah 

kemampuan/kecakapan seseorang 

untuk dapat menghasilkan kegiatan-

kegiatan yang kreatif dan imajinatif, 

dimana menghasilkannya itu dapat 

berupa memanfaatkan sumber daya 

yang ada disekitarnya secara 

maksimal dengan tidak melakukan 
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pemborosan (efektif dan efisien). 

Sumberdaya tersebut dapat berupa 

suberdaya manusia, sarana, 

prasarana, dan dana perusahaan 

(modal)  dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan 

2. Perilaku seseorang haruslah 

ditanamkan terlebih dahulu 

kepercayaan pada diri individu 

tentang arti pentingnya produktivitas 

bagi dirinya. Kalau keyakinan akan 

arti produktifitas ini sudah terbentuk, 

nantinya akan muncul sikap positif 

terhadap produktifitas. Sikap 

produktif ini akan mendorong 

kemauan untuk berperilaku cukup 

besar dalam bentuk niat untuk 

berperilaku produktif. Niat inilah 

nantinya yang akan menimbulkan 

perilaku produktif pada seseorang. 

3.pengembangan  pendidikan 

ekonomi berkarakteristik khusus 

yang mampu menjadikan sumber 

daya manusia berperilaku rasional 

secara ekonomi dan 

mempertimbangkan etika moral 

tindakanya, serta berkemampuan 

mengelola reaksi psikologis dalam 

berekonomi sangat dibutuhkan saat 

ini. 
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Abstrak 

Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi dan kemampuan UKM dalam meningkatkan sumber 
daya manusianya mengahadapi pasar bebas Asean (MEA) untuk mengembangkan sebuah konsep 
pengukuran perilaku kerja produktif. Secara khusus bertujuan: (a) mengembangkan ilmu 
pengetahuan di bidang perilaku organisasi dalam hal: sikap ekonomi, hubungan sosial, 
kesejahteraan, dan perilaku produktif karyawan; (b) Menyusun rekomendasi bagi Dinas UKM dan 
Koperasi Kota Kediri dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada Sentra Tenun 
Ikat Bandar Kota kediri mengahadapi pasar bebas Asean melalui peningkatan perilaku kerja 
produktif. (c) Terwujudnya pelaku UKM dan pekerja mendukung Sentra Tenun Ikat Bandar Go 
Online dan Go Internasional. Artikel ini merupakan gagasan konseptual, yang menggunakan 
pendekatan studi literatur dan hasil empiris terdahulu, yang berupaya menggambarkan teori dan 
empiris yang akan mengungkap tentang pentingnya penelitian tentang kausalitas perilaku produktif 
karyawan pada Sentra Tenun Ikat Bandar Kota Kediri. Kebaruan yang perlu menjadi kajian yaitu 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola UKM, peningkatan 
pelaku UKM yang berorientasi pada skilled entrepreneur dalam memberdayakan pelaku UKM 
menjadi lebih kreatif, inovatif dan dan padat karya. Peningkatan profesionalitas SDM untuk 
mengatasi permasalahan mendasar UKM dengan pengukuran perilaku kerja produktif melalui 
sikap ekonomi, hubungan sosial, dan kesejahteraan. 
 

Kata Kunci: Sikap Ekonomi, Hubungan Sosial, Kesejahteraan, Perilaku Produktif 
 
 

Sumber daya manusia (SDM) 

mempunyai peran utama dalam 

menunjang aktivitas dan kinerja 

perusahaan atau organisasi. SDM 

adalah orang-orang yang siap, mau 

dan mampu memberi sumbangan 

kepada tercapainya sasaran organisasi 

(Moekijat, 2010). SDM merupakan 

elemen yang paling strategik dalam 

organisasi (Siagian, 2009) dan sangat 

penting dibandingkan dengan sumber 

daya lain. SDM merupakan unsur 

yang sangat primer dalam suatu 

perusahaan, oleh karena itu setiap 

perusahaan selalu berupaya untuk 

memiliki SDM yang berkualitas, 

karena tanpa SDM yang berkualitas 

suatu perusahaan tidak akan berjalan 

dengan baik. Era globalisasi 

menempatkan aspek kualitas sumber 

mailto:e_djatmika@um.ac.id
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daya manusia menjadi teramat 

penting terutama untuk menjawab 

tantangan dan peluang yang ada 

(Suhariadi, 2013). SDM dengan 

produktivitas kerja yang tinggi 

memungkinkan untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi/ perusahaan. Tujuan tidak 

mungkin terwujud tanpa peran aktif 

karyawan (Hasibuan, 2016). Assagaf 

(2012) menyatakan bahwa SDM 

perlu memiliki skill atau keterampilan 

yang handal dalam menangani setiap 

pekerjaan, sebab dengan adanya skill 

yang handal maka secara langsung 

dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Tuntutan penyiapan 

sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki kompetensi 

tinggi akan menjadi sangat mendesak 

dan sangat penting (Suhariadi, 2013). 

Kinerja sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor kunci 

dalam perusahaan untuk menciptakan 

dan memiliki suatu keunggulan 

kompetitif  yang berkesinambungan 

(Laniwidyanti, dan Noermijati 2010). 

Manusia selalu berberan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi 

perencana, pelaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi 

(Hasibuan, 2016). Perhatian dan 

pembinaan terhadap karyawan 

sangatlah penting demi kelangsungan 

dan kemajuan organisasi agar tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi 

perusahaan. Peningkatan 

produktivitas kerja hanya mungkin 

dilakukan oleh manusia (Siagian, 

2009). Produk-tivitas yang optimal 

dapat dicapai melalui penanganan 

terhadap pemanfaatan sumberdaya 

yang digunakan secara efisien dan 

efektif. Karena itu, memberikan 

perhatian kepada unsur manusia 

merupakan salah satu tuntutan dalam 

keseluruhan upaya meningkatkan 

produktivitas kerja (Siagian, 2009).  

Mengelola sumber daya 

manusia adalah bagaimana 

menciptakan kepuasan kerja yang 

dapat mempengaruhi produktivitas 

karyawan. Kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan 

dan mencintai pekerjaannya 

(Hasibuan, 2016). Kepuasan kerja 

berperan penting dalam memelihara 

karyawan yang berkualitas, 

meningkatkan semangat kerja 

karyawan dan meningkatkan loyalitas 

karyawan. Karyawan yang memiliki 



National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

558 
 

minat dan semangat kerja yang tinggi 

akan mampu meningkatkan 

kehidupan perusahaan. Dengan minat 

dan semangat tersebut menjadikan 

mereka lebih produktif,  mereka akan 

memberikan lebih banyak perhatian 

pada perkerjaannya.  

Karyawan yang bekerja dengan 

baik diharapkan bisa meningkatkan 

kinerja perusahaan secara 

keseluruhan yang pada akhirnya 

membawa kesejahteraan bersama 

dengan produktivitas yang tinggi. 

Untuk itu diperlukan pemimpin yang 

bisa memotivasi  dan  mempengaruhi 

perilaku-perilaku kerja produktif 

karyawan. Berkaitan dengan 

pentingnya masalah sikap ekonomi, 

hubungan sosial, dan kesejahteraan 

terhadap perilaku kerja produktif 

karyawan, maka hal ini perlu 

diperhatikan pada usaha kecil dan 

mikro (UKM) “Sentra Tenun Ikat 

Bandar”, di Desa Bandar Kidul 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, 

yakni merupakan industri rumah 

tangga (home industry) yang bergerak 

di bidang tenun ikat dengan 

menggunakan alat tenun bukan mesin 

(ATBM). 

Permasalahan ini terjadi karena 

banyak pertimbangan, salah satunya 

lemahnya kompetensi pengusaha 

sektor UKM, keterbatasan dalam 

kemampuan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan termasuk 

pasar, akses terhadap informasi dan 

pembiayaan, kesulitan dalam 

pengadaan modal yang murah, 

keterbatasan dalam berinovasi, 

perubahan teknologi yang semuanya 

akan berpengaruh terhadap kinerja 

bisnis UKM. 

Berdasarkan rangkaian uraian 

di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh sikap ekonomi, 

hubungan sosial, dan kesejahteraan 

terhadap perilaku produktif  

karyawan pada Sentra Tenun Ikat 

Bandar Kota Kediri.   

 

KAJIAN LITERATUR  

Perilaku Produktif Karyawan 

Jika ingin mengetahui definisi 

dari perilaku produktif, maka kita 

harus paham pengertian dari masing 

masing kata, yaitu perilaku dan 

produktif.  Perilaku merupakan 

tindakan atau aktivitas dari manusia 

atau semua kegiatan atau aktivitas 

manusia. Perilaku merupakan respon 

atau reaksi seseorang terhadap 
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stimulus atau rangsangan dari luar, 

perilaku adalah suatu reaksi psikis 

seseorang terhadap lingkungannya. 

Produktif adalah suatu kegiatan yang 

menghasilkan sesuatu, atau kemauan 

untuk menghasilkan sesuatu atau 

banyak mendatangkan hasil, dengan 

kata lain produktif dapat diartikan 

sebagai menghasilkan. Jika kedua 

definisi digabungkan dengan konteks 

pekerjaan maka definisi dari perilaku 

produktif adalah perilaku yang 

dimunculkan karyawan untuk bisa 

mendatangkan hasil yang positif bagi 

perusahaan. 

Sikap Ekonomi 

Sikap ekonomi (economic 

attitude) disisi lain dipengaruhi oleh 

pendidikan ekonomi dalam keluarga 

yang sekaligus memiliki pengaruh 

pada perilaku konsumsi seseorang. 

Basri (2015) Sikap ekonomi berarti 

seberapa jauh perasaan seseorang 

tentang baik atau buruknya perilaku-

perilaku ekonomi, baik rasionalitas, 

moralitas, gaya hidup, efisiensi dalam 

aktivitas konsumtif, maupun 

efektivitas dalam aktivitas produktif. 

Sikap ekonomi (economic attitude) 

adalah merupakan suatu respon atau 

reaksi yang mempengaruhi pilihan 

tindakan menurut pikiran dengan 

mempertimbangkan untung ruginya 

dalam memenuhi berbagai macam 

kebutuhan yang dihadapi dengan alat 

pemuas kebutuhan yang terbatas. 

Hubungan Sosial 

Hubungan Sosial adalah suatu 

proses tindakan yang berupa aksi dan 

dibalas dengan tindakan pula berupa 

reaksi yang dilakukan oleh seseorang 

dalam berhubungan dengan orang 

lain. proses hubungan seseorang 

dalam melakukan kontak maupun 

komunikasi dengan saling 

mempengaruhi baik dari segi fikiran 

ataupun tindakan. Interaksi ini sendiri 

merupakan sebuah proses sosial yang 

ada pada lingkungan. Hubungan 

Sosial disebut harmonis apabila 

masing-masing pihak menjalankan 

pekerjaannya sesuai dengan fungsi 

yang telah ditetapkan dengan tetap 

memperhatikan kepentingan pihak 

lain yang terkait (Suhariadi, 2005).  

Kesejahteraan Karyawan 

Kesejahteraan adalah sebuah 

kondisi dimana seorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, baik itu 

kebutuhan akan makanan, pakaian, 

tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta kesempatan untuk melanjutkan 
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pendidikan dan memiliki pekerjaan 

yang memadai yang dapat menunjang 

kualitas hidupnya sehingga memiliki 

status sosial yang mengantarkan pada 

status sosial yang sama terhadap 

sesama warga lainnya. Maka dapat 

diambil suatu pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan tingkat 

kesejahteraan adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan 

seseorang baik sosial material 

maupun spiritual yang disertai dengan 

rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir dan batin sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan 

adalah survey langsung kepada 

pengrajin, penenun dan masyarakat 

sekitar, dengan melakukan 

wawancara mengenai perilaku usaha 

masyarakat, aspek-aspek internal dan 

eksternal yang mempengaruhi 

pengrajin tenun ikat Bandar bertahan, 

dan menjadikan keputusan usaha. 

 

 

HASIL 

Secara Administrasi Kelurahan 

Bandar Kidul merupakan salah satu 

wilayah yang masuk di Kecamatan 

Mojoroto, Kota Kediri yang 

mempunyai 24 Rukun Tetangga (RT) 

dan 4 Rukun Warga (RW) yang 

dikembangkan sebagai pendukung 

sarana pendidikan, perumahan dan 

industri di Kota Kediri. Kelurahan 

Bandar Kidul mempunyai luas 124 

Hektar dengan jumlah KK sebanyak 

2.470 dan jumlah penduduk sebanyak 

9.663 orang yang terdiri dari 4.346 

orang Laki-laki dan 5.317 orang 

Perempuan. Jarak antara Kelurahan 

dengan Pusat Pemerintahan Kota 

Kediri adalah 2 Km dan 

Pemerintahan Kecamatan adalah 1,5 

Km, Lebih dari sepertiga dari luas 

wilayah kelurahan masih berupa 

tanah persawahan dan perkebunan 

sedangkan sisanya dimanfaatkan 

sebagai sarana pendidikan dan 

pemukiman. Rician Pemanfaatan 

Lahan Kelurahan: pemukiman (68 

Ha), Pertanian (42 Ha) industri (3 

Ha), dan Perdagangan/jasa, Sekolah 

dan Jalan (11 Ha) 

Dalam upaya pengembangan 

potensi wilayah kelurahan yang 

mengacu pada VISI kelurahan: 

“Peningkatan Kualitas Pelayanan 
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Masyarakat dengan Sumber Daya 

Aparatur Kelurahan Bandar Kidul 

yang Profesional dan Religius”. Yang 

dijabarkan dalam beberapa MISI 

antara lain: (1) meningkatkan kualitas 

pelayanan masyarakat yang 

didasarkan pada potensi sumberdaya 

aparatur; (2) meningkatkan sarana 

dan prasarana aparatur serta wilayah 

yang berwawasan lingkungan; (3) 

meningkatkan kualitas sumber daya 

aparatur yang handal dan religius 

dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyrakat; dan (4) 

meningkatkan partisipasi aktif 

masyarakat dalam kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta penyelenggara-

an ketentraman dan ketertiban umum. 

Berdasarkan hasil survey 

pendahuluan yang dilakukan pada 

beberapa pengrajin dan pekerja/ 

penenun tenun ikat bandar kidul, 

diperoleh hasil sebagai beikut: 

 

Motivasi Pengrajin Dan Pekerja 

Tenun Ikat Bandar 

Kelurahan Bandar Kidul Kota 

Kediri, terkenal dengan sentra 

pengrajin tenun ikat bukan mesin atau 

menggunakan alat tenun bukan mesin 

(ATBM) masih produktif 

menjalankan usahanya. Kini produk 

tenun ikat beberapa pengrajin tenun 

ikat bandar telah bervariasi motifnya. 

Beberapa mengerjakan sarung goyor, 

kain untuk kemeja, baik laki-laki 

maupun perempuan. 

Bertahannya pengrajin tenun 

ikat dan bertambahnya alat-alat tenun 

serta karyawan penenun, yang 

kebanyakan masih muda 

menunjukkan bahwa motivasi untuk 

melestarikan usaha tenun ikat masih 

tinggi. Selain itu, sebagai peluang 

bisnis dan mata pencaharian bagi 

masyarakat sekitar.  

Meski pemasarannya dalam 

keadaan pasang surut, namun dengan 

kegigihan dan kesabaran usaha yang 

dilakukan oleh pengrajin ini tetap 

berlanjut. Dari sudut penghasilan 

karyawan, meskipun dalam kategori 

rendah, namun ini merupakan suatu 

pilihan pekerjaan. 

 

Keputusan Usaha Berwirausaha 

Pengrajin Tenun Ikat Bandar 

Pada tahun 2000-an pengrajin 

Kain Tenun Ikat Kediri mulai 

mengembangkan produknya berupa 

kain/baju tenun. Dengan adanya 
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produk baru tersebut kain tenun ikat 

Kediri menjadi lebih di kenal baik 

lokal, regional maupun nasional. 

Perkembangan produk baru itu juga 

di karenakan para pengrajin mulai 

sering mengikuti pameran. 

Pengrajin tenun di Bandar 

Kidul yang menghasilkan berbagai 

jenis kain antara lain Sarung Goyor, 

Kain Tenun Sutra ataupun Semi 

Sutra, Syal atau Selendang, juga ada 

yang sudah dalam bentuk produk jadi 

seperti baju, seragam atau kebaya.  

Berbagai motif kreasi perajin 

lokal menjadi ciri Tenun Ikat Bandar 

Kidul. Kebanyakan mengandalkan 

motif bunga dengan pewarnaan yang 

berani atau menampilkan warna-

warna terang. Motif khas Kediri 

tersebut oleh perajin juga disebut 

motif ceplok atau lung. 

Kain Tenun Ikat Kediri 

mempunyai 3 pilihan bahan yaitu 

misris/katun, semi sutra dan sutra. 

Harga kain tenun misris/katun lebih 

rendah dibandingkan kain tenun 

sutra. Motif dan warna yang tersedia 

sangat beragam, konsumen dapat 

memilih mana yang cocok untuk 

mereka. Jika kurang puas dengan 

pilihan yang ada, konsumen dapat 

memesan motif dan warna yang 

mereka suka atau membawa 

desain/contoh sendiri. 

Walaupun adanya pasang surut 

dalam hal pemasaran yang berakses 

pada pendapatan para pengrajin, 

namun demikian itu merupakan suatu 

keputusan usaha, baik usaha turun 

temurun yang harus dilestarikan dan 

dikembangkan. Beberapa pengrajin 

menyampaikan, karena tenun ikat 

bandar ini memiliki karakteristik 

tersendiri, maka ke depan kalau bisa 

dikembangkan akan mendatangkan 

rejeki dan kesejah-teraan. Untuk itu 

bagaimanapun keadaannya, ini adalah 

merupakan suatu pilihan pekerjaan 

sebagai sumber pendapatan dan 

kesejahteraan. 

 

Aspek-Aspek Internal Dan 

Eksternal Berwirausaha Pengrajin 

Tenun Ikat Bandar 

Keberadaan pengrajin tenun 

ikat bandar adalah turun temurun dari 

keluarga pendahulunya, juga ada 

yang berdiri sendiri. Yang berdiri 

sendiri itu sebelumnya berasal dari 

mereka menjadi karyawan pada 

pengrajin, setelah mereka tahu 

tentang bagaimana menenun dan 
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mengelola usaha pada akhirnya 

mendirikan usaha tenun sendiri. 

Beberapa faktor internal yang 

menjadikan usaha tenun ikat ini tertap 

survive, yaitu adanya dorongan untuk 

melestarikan, kepuasan batin karena 

bisa  mengaktualisasikan seni serta 

potensi ketrampilan yang dimiliki. 

Sedangkan faktor eksternal-nya, 

meliputi peluang pekerjaan, peluang 

pasar tenun ikat masih menjanjikan, 

dan pemerintah telah membangkitkan 

dan pembinaan terhadap UKM. 

Usaha tenun ikat, merupakan kearifan 

lokal yang harus dilestarikan dan 

dikembangkan, karena tenun ikat 

bandar memiliki karakteristik dan 

pesona tersendiri dibanding dengan 

kain tenun yang lain. 

Produk kain tenun ikat bandar 

memiliki nilai seni dan budaya yang 

tinggi, selain memiliki keragaman 

motif. Permintaan tenun ikat bandar 

oleh masyarakat di luar kota kediri, 

menjadikan dorongan sendiri bagi 

pengrajin dan pekerja untuk tetap 

melestarikan usaha tenun ikat dan 

menjadikan tumpuhan hidup mereka. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil survey 

pendahuluan sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, diperoleh hasil tentang 

motivasi pengrajin dan pekerja tenun 

ikat bandar, keputusan usaha 

berwirausaha pengrajin tenun ikat 

bandar dan aspek-aspek internal dan 

eksternal berwirausaha pengrajin 

tenun ikat bandar. Maka perlu 

dilakukan suatu upaya 

membangkitkan UKM pengrajin 

tenun ikat bandar sebagai pelaku 

UKM yang potensial sebagai bagian 

dari perekonomian negara.  

Rante (2010) menyampaikan 

bahwa: (1) perilaku kewirausahaan 

memiliki peran strategis dan telah 

mampu memanfaatkan peluang-

peluang yang diberikan pemerintah 

untuk mengembangkan usaha yang 

dimiliki. Perilaku kewirausahaan 

hendaknya selalu ditingkatkan 

kapasitasnya agar dapat menjadikan 

UKM yang memiliki produktivitas 

yang tinggi dan usaha yang handal; 

(2) pembinaan UKM melalui pola 

pendampingan secara berkelanjutan 

hendaknya dibuat suatu program yang 

terpadu. Pembinaan yang dilakukan 

secara sporadis tidak akan merubah 

pola perilaku masyarakat untuk 

menjadi produktif, tapi dengan 
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pembinaan melalui pendampingan 

yang berkelanjutan akan dapat 

berangsur-angsur merubah pola 

perilaku masyarakat menjadi lebih 

produktif; (3) diperlukan adanya 

bentuk pelatihan yang berhubungan 

dengan wawasan dan keterampilan 

kewirausahaan, pembentukan sikap 

untuk selalu berpikir maju karena 

telah memiliki wawasan dan perilaku 

kewirausahaan. 

Hisrich (2008), bahwa peran 

kewirausahaan dalam perkembangan 

ekonomi meliputi lebih dari sekedar 

peningkatan output dan pendapatan 

perkapita, di dalamnya mencakup 

prakarsa dan penetapan perubahan 

dalam struktur bisnis dan masyarakat. 

Hendro (2011), menyatakan 

bahwa  era baru Indonesia akan 

tercipta dengan adanya sistem 

ekonomi yang berbasis UKM dengan 

spirit entrepreneurship yang kuat, 

konseptual dan tangguh. Pada awal 

2005, pemerintah telah mencanang-

kan seluruh bank untuk masuk dalam 

sektor mikro dan UKM. 

Dari uraian di atas, penulis 

menawarkan cara untuk 

pemberdayaan pengrajin Tenun Ikat 

Bandar, yaitu: (1) memotivasi 

pengrajin dan pekerja Tenun Ikat 

Bandar; (2) menganalisis keputusan 

ekonomis dalam penentuan 

berwirausaha; (3) solusi pemasaran 

produk tenun ikat melalui internet 

marketing; (4) pelatihan wirausaha 

untuk meningkatkan semangat 

berwirausaha; (5) mengembangkan 

rencana pelatihan strategis; (6) 

pengembangan modul wirausaha 

berbasis project, yaitu dengan (a) 

membuat rencana rancang bangun 

bentuk pelatihan dan materi 

kewirausahaan untuk pemberdayaan 

pengrajin tenun ikat bandar, (b) 

membuat model bentuk pelatihan, 

dan (3) membuat materi 

kewirausahaan. 

 

Memotivasi Pengrajin dan Pekerja 

Tenun Ikat Bandar 

Konsep teori kebutuhan 

McClelland menyatakan bahwa 

pencapaian, kekuasaan/kekuatan dan 

hubungan merupakan tiga kebutuhan 

penting yang dapat membantu 

menjelaskan motivasi. Kebutuhan 

pencapaian merupakan dorongan 

untuk melebihi, mencapai standar-

standar, dan berjuang untuk berhasil. 

Kebutuhan kekuatan dapat membuat 

https://teorionline.wordpress.com/2012/04/20/mengembangkan-rencana-pelatihan-strategis/
https://teorionline.wordpress.com/2012/04/20/mengembangkan-rencana-pelatihan-strategis/
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orang lain berperilaku sedemikian 

rupa sehingga mereka tidak akan 

berperilaku sebaliknya, dan 

kebutuhan hubungan merupakan 

keinginan antarpersonal yang ramah 

dan akrab dalam lingkungan 

organisasi. 

Bagaimana kebutuhan-kebu-

tuhan ini mempengaruhi perilaku? 

McClelland menjelaskan bahwa 

setiap individu memiliki dorongan 

yang kuat untuk berhasil. Dorongan 

ini mengarahkan individu untuk 

berjuang lebih keras untuk 

memperoleh pencapaian pribadi 

ketimbang memperoleh pengharga-

an. Hal ini kemudian menyebabkan ia 

melakukan sesuatu yang lebih efisien 

dibandingkan sebelumnya. Dorong 

pertama ini dapat disebut sebagai 

kebutuhan akan pencapaian. 

Terkait dengan motivasi 

pengrajin, C Wang & J. Redmond 

(2006) bahwa perencanaan strategis 

dalam usaha kecil terkait dengan 

motivasi kepemilikan bisnis. Pemilik 

teorientasi untuk mencapai tujuan 

keuangan, dan terlibat dalam 

perencanaan strategis. Pemilik usaha 

didorong oleh tujuan pencapaian 

pribadi misalnya, pengembangan diri, 

tantangan pribadi dan pengakuan. 

Motivasi untuk kepemilikan usaha 

kecil yang beragam dan secara 

signifikan pemilik terpengaruh untuk 

mengelola bisnis mereka. Dalam 

kebanyakan kasus, pemilik bisnis 

usaha kecil dalam perencanaan 

strategis perlu fokus pada motivasi 

pribadinya. 

Krishna (2013) mengatakan 

bahwa motivasi berwirausaha adalah 

kemudi pengusaha untuk 

mempertahankan semangat 

kewirausahaan di semua tindakan 

mereka. Motivasi menyiratkan 

sebuah batin yang menyebabkan 

orang untuk bertindak terhadap 

pencapaian tujuan. ini proses inspirasi 

dari kemudi individu dan tindakan ke 

arah pencapaian tujuan. Motivasi 

adalah psikologis internal yang 

mampu menghasilkan perilaku sesuai 

tujuan diarahkan. Motivasi adalah 

kekuatan dinamis menetapkan 

seseorang menjadi tergerak untuk 

melakukan tindakan.  

Hendra (2011) menyatakan 

bahwa menanamkan motivasi dalam 

diri seseorang itu penting dalam 

menciptakan produktivitas yang 

tinggi, motovasi selalu ada dalam diri 
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seseorang dan menjadi sumber energi 

yang kuat untuk mencapai 

kesuksesannya. 

 

Menganalisis Keputusan 

Ekonomis dalam Penentuan 

Berwirausaha 

Abdullah Ghozali (2012) 

mereview beberapa pendapat tentang 

keputusan, menurut Ralp C. Davis, 

keputusan adalah hasil pemecahan 

masalah yang dihadapinya dengan 

tegas, keputusan merupakan jawaban 

yang pasti terhadap suatu pertanyaan. 

Keputusan menurut Prajudi Atmo 

Sudirjo, yaitu suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang 

suatu masalah atau problema untuk 

menjawab pertanyaan apa yang harus 

diperbuat untuk mengatasi masalah, 

yaitu dengan menjatuhkan satu 

pilihan pada satu alternatif.  

Pengertian pengambilan 

keputusan berikut merupakan 

beberapa pendapat dari para ahli 

tentang definisi pengambilan 

keputusan, antara lain sebagai 

berikut: (a) George R Terry dalam 

Ghozali (2012), mendefinisikan 

pengambilan keputusan sebagai 

pemilihan alternatif perilaku tertentu 

dari dua atau lebih alternatif yang ada; 

(b) Sondang P Siagian dalam 

Abdullah Ghozali (2012), 

mendefinisikan pengambilan 

keputusan sebagai suatu pendekatan 

yang sistematis terhadap hakikat 

alternatif yang dihadapi dalam 

mengambil tindakan yang menurut 

perhitungan merupakan tindakan 

yang paling tepat. Dari beberapa 

definisi pengambilan keputusan 

tersebut dapat disimpulkan 

pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses pemilihan alternatif 

terkait dari beberapa alternatif secara 

sistematis untuk digunakan sebagai 

suatu cara dalam memecahkan suatu 

masalah. 

Krishna (2013) menyatakan 

bahwa ambisi sendirian tidak cukup 

untuk menjadi wirausaha. Mereka 

menjadi berubah menjadi pengusaha 

harus bekerja untuk mewujudkan 

ambisi tersebut. Ini membutuhkan 

pandangan yang positif, dorongan, 

memiliki modal dan infrastruktur 

lainnya. Faktor-faktor seperti 

pengalaman sebelumnya seperti 

aktivitas, ketersediaan modal lebih 

dapat diinvestasikan, dorongan dari 

anggota keluarga, teman-teman dan 
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orang lain, terus mendapatkan ide 

baru, produk pemasaran, bantuan 

pemerintah dan lain-lain, adalah 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi kewirausahaan. 

 

Solusi Pemasaran Produk Tenun 

Ikat Melalui Internet Marketing 

Meningkatnya pengguna 

internet setiap harinya, ternyata tidak 

diabaikan begitu saja oleh para pelaku 

bisnis. Saat ini banyak pelaku bisnis 

yang sengaja membuat website, blog, 

atau membuat akun di facebook 

maupun twitter untuk memasarkan 

produk mereka. Kemajuan tersebut 

dirasa sangat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai salah satu strategi 

pemasaran bisnis. 

Pemasaran bisnis melalui 

internet merupakan salah satu cara 

untuk memperluas jangkauan pasar. 

Melalui internet marketing, informasi 

produk Anda dapat menjangkau 

konsumen yang ada di daerah-daerah 

tanpa harus terjun langsung ke daerah 

tersebut untuk mempromosikan 

produk. 

Gupta & Gupta, (2010) 

menyatakan bahwa sejauh ini, 

internet telah gunakan berbagai 

eksperimentasi untuk menentukan 

kelayakan bisnis, menggunakan 

internet dapat meningkatkan peluang 

bisnis di berbagai industri, khususnya 

di industri komputer di Malaysia. 

Salah satu aspek tertentu dari bisnis 

adalah bahwa pemasaran internet 

memiliki dampak yang besar pada 

industri komputer di Malaysia. 

Dampak internet/pemasaran online di 

industri komputer di Malaysia dalam 

meningkatkan perilaku pembelian 

oleh konsumen.  

Pemasaran melalui internet 

marketing akan memberikan 

kemudahan kepada para pelaku usaha 

untuk memasarkan produknya. 

Manfaat adanya pemasaran melalui 

internet antara lain sebagai berikut: 

(1) pemasaran melalui internet tidak 

terbatas oleh waktu, tidak seperti 

bisnis offline lainnya. Layanan 

pemasaran bisnis melalui internet bisa 

diakses konsumen selama 24 jam non 

stop. Karena internet memiliki sistem 

otomatis yang dapat memberikan 

respon dengan cepat bila ada pesanan 

maupun permintaan dari para 

konsumen. Sehingga permintaan 

produk dari konsumen, dapat Anda 

layani kapan saja dan dimana saja 
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selama ada jaringan internet; (2) 

pemasaran melalui internet juga 

menjangkau pasar lebih luas. Melalui 

bisnis internet, Anda dapat 

menginformasikan produk Anda 

hingga ke seluruh daerah di 

nusantara, bahkan menjangkau pasar 

luar negeri; (3) dengan memakai 

strategi pemasaran melalui internet. 

Dapat meningkatkan image 

perusahaan Anda dimata para 

konsumen, sehingga memberikan 

nilai lebih bagi bisnis Anda untuk 

menghadapi persaingan bisnis yang 

ada. (4) Mengurangi biaya 

pemasaran, karena pemasaran melalui 

internet lebih tertarget dan biayanya 

relatif lebih rendah dibandingkan 

biaya pemasaran offline yang 

biayanya lebih besar untuk membuat 

brosur, spanduk, banner, neon box, 

dll. 

El-Gohary (2010) menyatakan 

internet marketing (IM) juga dikenal 

sebagai pemasaran digital, pemasaran 

web, pemasaran online, atau e-

pemasaran. Namun, juga menyiratkan 

pemasaran melalui media nirkabel 

dan melalui e-mail. Hubungan 

pelanggan elektronik manajemen 

(eCRM) sistem juga dikategorikan di 

bawah pemasaran Internet. IM bisa 

kreatif, teknis melalui desain, 

pengembangan, periklanan, dan 

penjualan melalui Internet. Jaringan 

internet adalah saluran pemasaran 

digunakan oleh pengiklan, pemasar, 

dan masyarakat untuk menemukan 

kanan kombinasi bauran pemasaran 

dengan kebutuhan sesuai pelanggan 

terbaik itu.  

Dengan pemasaran internet 

juga memudahkan pelaku usaha 

untuk menjalin hubungan dengan 

para konsumen. Karena melalui 

internat dapat terjalin komunikasi 

yang interaktif antara konsumen 

dengan pelaku bisnis, misalnya saja 

melalui email marketing, kotak saran 

atau ruang comment, serta forum 

diskusi antar konsumen. Sehingga 

bila komunikasi terjaga dengan baik, 

loyalitas konsumen terhadap bisnis 

Anda juga dapat meningkat. 

Sampai saat ini, pemasaran 

bisnis melalui internet sangat 

membantu pelaku usaha untuk 

meningkatkan penjualan produknya. 

Mudahnya memasarkan produk 

melalui online, serta banyaknya 

manfaat yang diberikan internet 

marketing. Internet adalah salah satu 
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media pemasaran. Seperti halnya 

dengan media offline lainnya, kita 

harus membuat strategi pemasaran 

melalui internet. 

 

Pelatihan Wirausaha Untuk 

Meningkatkan Semangat 

Berwirausaha 

Menurut Mathis (2002), 

pelatihan adalah suatu proses di mana 

orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

proses ini terikat dengan berbagai 

tujuan organisasi, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun 

luas. Secara terbatas, pelatihan 

menyediakan para pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat 

diketahui serta keterampilan yang 

digunakan dalam pekerjaan mereka 

saat ini. Terkadang ada batasan yang 

ditarik antara pelatihan dengan 

pengembangan, dengan pengemba-

ngan yang bersifat lebih luas dalam 

cakupan serta memfokuskan pada 

individu untuk mencapai kemampu-

an baru yang berguna baik bagi 

pekerjaannya saat ini maupun di masa 

mendatang. 

Pelatihan dapat dipandang 

dalam arti sempit maupun luas, 

pelatihan dapat menyiapkan 

seseorang memiliki pengetahuan 

yang spesifik mengenai pekerjaan 

mereka di masa kini maupun masa 

mendatang. Chris Landauer dalam 

Mathis & Jackson (2000) menyatakan 

bahwa pelatihan adalah suatu yang 

diharapkan dapat terintegrasi 

kedalam pola pikir setiap manajer.  

Sedangkan Simanjuntak (2005) 

mendefinisikan pelatihan merupakan 

bagian dari investasi SDM (human 

investment) untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja, 

dan dengan demikian meningkatkan 

kinerja pegawai. Pelatihan biasanya 

dilakukan dengan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kebutuhan 

jabatan, diberikan dalam waktu yang 

relatif pendek, untuk membekali 

seseorang dengan keterampilan kerja. 

Dalam pengembangan program 

pelatihan, agar pelatihan dapat 

bermanfaat dan mendatangkan 

keuntungan diperlukan tahapan atau 

langkah-langkah yang sistematik. 

Secara umum ada tiga tahap pada 

pelatihan yaitu tahap penilaian 

kebutuhan, tahap pelaksanaan 
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pelatihan dan tahap evaluasi. Atau 

dengan istilah lain ada fase 

perencanaan pelatihan, fase 

pelaksanaan pelatihan dan fase pasca 

pelatihan. 

Pelatihan wirausaha merupa-

kan sebuah sistem pembelajaran atau 

sarana pembelajaran di mana di 

dalam pelatihan ini akan diberikan 

beberapa hal yang harus dipelajari 

mengenai bagaimana cara menjadi 

seorang wirausaha yang sukses 

tentunya dengan usaha yang 

dijalankan untuk mencapai 

kesuksesan tersebut.  

Cara Meningkatkan Semangat 

Berwirausaha – Hal pertama yang 

biasa diajarkan didalam sebuah 

pelatihan wirausaha adalah cara 

meningkatkan semangat berwira-

usaha supaya bisa menghadapi segala 

sesuatu yang akan terjadi didalam 

usaha yang dijalankan. Untuk 

membentuk semangat yang tinggi 

tentu anda pun harus memiliki niat 

usaha yang kuat, dan tentunya anda 

juga harus siap menghadapi risiko 

kegagalan pada saat menjalankan 

usaha tersebut. Seorang wirausaha 

sukses akan terus menjalankan dan 

membenarkan kesalahan yang telah 

dialaminya di dalam sebuah usaha 

sampai akhirnya ia sukses dengan 

usaha yang dijalankannya. 

Cara Memilih Usaha Yang 

Tepat Untuk Berwirausaha – Selain 

memberikan pelajaran untuk 

meningkatkan semangat berwira-

usaha, di dalam sebuah pelatihan 

wirausaha diajarkan bagaimana cara 

memilih sebuah usaha yang tepat 

untuk dijadikan sebagai usaha yang 

akan dijalankan dalam berwirausaha. 

Biasanya untuk memilih sebuah 

usaha dalam berwirausaha tentu kita 

harus memilih usaha yang sesuai 

dengan kemampuan kita dalam 

menjalankan usaha, dan sesuai 

dengan modal usaha yang digunakan 

untuk membangun dan menjalankan 

usaha tersebut. 

Cara Menjalankan Usaha Untuk 

Menjadi Wirausaha Sukses – 

Pelajaran penting yang selanjutnya 

dan harus diperhatikan dengan 

seksama adalah, cara menjalankan 

usaha untuk menjadi seorang 

wirausaha yang sukses dengan usaha 

yang dijalankannya. Di dalam 

pelatihan wirausaha akan diajarkan 

bagaimana cara menjalankan usaha 

yang baik dan benar, seperti membuat 
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strategi usaha yang bagus untuk 

menjalankan usaha tersebut dan 

bagaimana cara mengelola sistem 

keuangan dan sistem lainnya yang 

bersangkutan dengan usaha yang 

anda jalankan. 

Dengan cara kerja yang bagus 

dalam menjalankan sebuah usaha, 

maka akan bisa mendapatkan 

penghasilan dan keuntungan yang 

besar, dan tentunya dengan cara kerja 

yang baik maka akan bisa menjadi 

seorang wirausaha sukses dengan 

usaha yang anda jaankan.  

 

Mengembangkan Rencana 

Pelatihan Strategis 

Dalam pengembangan pelatih-

an (Mathis dan Jackson, 2009) 

menyebutkan perlunya kerangka 

kerja untuk mengembangkan rencana 

pelatihan strategis antara lain 

mengandung empat tingkatan pokok, 

antara lain: (1) Mengatur strategi. 

Yaitu manager-manager SDM dan 

pelatihan harus lebih dahulu bekerja 

sama dengan manajemen untuk 

menentukan bagaimana pelatihan 

akan terhubung secara strategis pada 

rencana bisnis strategis, dengan 

tujuan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dan organisasi; (2) 

Merencanakan, yaitu perencanaan 

harus terjadi dengan tujuan untuk 

menghadirkan pelatihan yang akan 

membawa hasil-hasil positif untuk 

organisasi dan karyawannya. Sebagai 

bagian dari perencanaan, tujuan dan 

harapan dari pelatihan harus 

diidentifikasi serta diciptakan agar 

tujuan dari pembelajaran yang dapat 

diukur dan spesifik untuk melacak 

efektivitas pelatihan; (3) 

Mengorganisasi, yaitu pelatihan 

tersebut harus diorganisasi dengan 

memutuskan bagaimana pelatihan 

akan dilakukan, dan mengembangkan 

intervensi-intervensi pelatihan. 

Semua aktivitas ini memuncak dalam 

pelatihan yang sesungguhnya; (4) 

Memberi pembenaran yaitu 

mengukur dan mengevaluasi pada 

tingkat mana pelatihan memenuhi 

tujuan pelatihan tersebut. Kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat 

diidentifikasi pada tahap ini, dan 

dapat meningkatkan efektifivitas 

pelatihan dimasa depan.  

 

 

Pengembangan Modul Pelatihan 

Wira Usaha Berbasis Project 

https://teorionline.wordpress.com/2012/04/20/mengembangkan-rencana-pelatihan-strategis/
https://teorionline.wordpress.com/2012/04/20/mengembangkan-rencana-pelatihan-strategis/
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Tujuan dari pengembangan 

modul pelatihan wirausaha ini untuk 

mengubah pola pikir masyarakat. 

Wahyudin, Uyu (2012) pemberda-

yaan masyarakat seyogianya berfokus 

pada pembentukan pola pikir 

masyarakat dari pekerja menjadi 

pencipta pekerjaan. 

Bunyamin (2002) menyatakan 

perlu menyusun Model Pelatihan 

Perintisan dan Pengembangan 

Wirausaha, bagi masyarakat miskin 

atau penganggur. Syamsi (2008) 

menyebutkan bahwa untuk membuat 

rancangan model pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan untuk 

pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: (1) disain rancang bangun 

pelatihan kewirausahaan; (2) model 

bentuk pelatihan kewirausahaan; dan 

(3) model materi pelatihan 

kewirausahaan untuk masyarakat. 

Disain model bentuk pelatihan 

kewirausahaan terdiri dari: persiapan, 

prapelatihan. pelatihan, dan 

pascapelatihan. Untuk disain model 

materi pelatihan kewirausahaan 

adalah pengantar kewirausahaan, 

karakteristik kepriba-dian wirausaha, 

perencanaan pengendalian keuangan, 

dan penggunaan sumberdaya. Model 

pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan ini bermafaat sebagai 

salah satu solusi untuk pemberdayaan 

masyarakat miskin, dan mengurangi 

angka kemiskinan, serta dapat 

mengangkat kesejahteraan 

masyarakat miskin.  

Syamsi (2008), model pelatihan 

kewirausahaan untuk pemberdayaan 

masyarakat miskin terdiri dari 

persiapan pelatihan (pengertian, 

tujuan, manfaat, jenis pelatihan, 

fungsi manajemen, fungsi pelatihan 

dan strategi organisasi); prapelatihan 

(pelatihan dan lingkungan yang lebih 

luas, analisis kebutuhan, rancangan 

pelatihan yang efektif, merencanakan 

pemenuhan kebutuhan, mengelola 

anggaran pelatihan; pelatihan 

memilih metode pembelajaran, 

menyeleksi instruktur pelatihan, 

menyiapkan materi pelatihan, 

menulis materi pelatihan); pasca 

pelatihan (mengembangkan keteram-

pilan pelatihan, pelatihan dalam 

masyarakat, mengevaluasi efektifitas 

pelatihan, mengembang-kan profes-

sional berkelanjutan).  

Model materi pelatihan 

kewirausahaan untuk masyarakat 

terdiri dari pengantar kewirausahaan 
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(pengertian, tujuan, fungsi, sasaran); 

karakteristik kepribadian pengusaha 

(jiwa wirausaha, kepemimpinan, 

mengambil risiko, mengambil 

keputusan, perencanaan bisnis, 

menggunakan waktu secara efektif); 

perencanaan pengendalian keuangan 

(rencana tindakan keuangan, 

mengembangkan sikap perhitungan 

keuangan terhadap sumberdaya, 

mengukur dan mengendalikan 

strategi serta hasil keuangan, sukses 

di bidang keuangan melalui orang, 

perangkat untuk pengendalian 

keputusan); dan sumberdaya langka 

(memperoleh sember daya langka, 

menilai peluang pasar, memasarkan 

barang atau jasa, menggunakan 

sumber daya luar, berhubungan 

dengan badan pemerintah). 

Setelah dilakukan pengemba-

ngan model pelatihan kelompok 

masyarakat miskin, maka secara 

keseluruhan model pengembangan 

pelatihan kewirausahaan sebaiknya 

diaplikasikan pada kelompok 

masyarakat miskin. Aplikasi model 

pelaksanaan pelatihan kewirausahaan 

kelompok masyarakat, perlu 

dilakukan secara berkesinambungan. 

Dengan Prototipe (rancang 

bangun) pelatihan untuk pemberda-

yaan masyarakat miskin, terdiri dari: 

(1) pengantar pelatihan, (2) pra 

pelatihan, (3) pelatihan atau proses 

pelatihan dan (4) pasca pelatihan. 

Meliputi materi yang berkaitan 

dengan (1) Mindset Entrepreneur, (2) 

Menggali Ide Bisnis, (3) Solusi 

Permodalan, (4) Teknik pemasaran 

Online, (5) Inovasi bisnis, (6) Target 

pasar yang Segmented Targeted, dan 

(7) Mengembangkan Bisnis. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survey 

pendahuluan diperoleh hasil tentang 

motivasi pengrajin dan pekerja tenun 

ikat bandar, keputusan usaha 

berwirausaha pengrajin tenun ikat 

bandar dan aspek-aspek internal dan 

eksterneal berwirausaha pengrajin 

tenun ikat bandar. Maka perlu 

dilakukan suatu upaya 

membangkitkan UKM dengan cara 

yaitu: (1) Memotivasi pengrajin dan 

pekerja tenun ikat bandar (2) 

Menganalisis keputusan ekonomis 

dalam penentuan berwirausaha, (3) 

Solusi pemasaran produk tenun ikat 

melalui internet marketing (4) 

Pelatihan wirausaha untuk 
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meningkatkan semangat 

berwirausaha (5) mengembangkan 

rencana pelatihan strategis (6) 

Pengembangan modul wira usaha 

berbasis project. 
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Abstrak 
 

Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menjawab tantangan paradigma belajar abad 21 yang 

menuntut perubahan pengajaran di kelas. Perubahan dari siswa diberi tahu menjadi siswa harus 

aktif mencari tahu. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan kegiatan pembelajaran di kelas un-

tuk seluruh mata pelajaran. Khususnya untuk mata pelajaran ekonomi, siswa dituntut tidak hanya 

sebatas memahami konsep ekonomi saja, tetapi juga dapat menerapkan ilmu ekonomi dalam ke-

hidupan sehari-hari. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk membangun sendiri pengetahuan barunya serta menjadikan proses belajar yang ber-

makna. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan konstruktivistik. Pen-

dekatan ini beranggapan bahwa proses belajar mengajar di kelas seharusnya memberikan kele-

luasaan bagi siswa untuk membangun pengetahuan baru dengan caranya masing-masing. Hal ini 

disebabkan karena tiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari cara belajar, 

sumber belajar yang dimiliki, serta pengalaman belajar yang telah dilakukan. Perbedaan-

perbedaan tersebut tentu berpengaruh pada proses konstruksi pengetahuan baru yang dilakukan 

oleh siswa. Sebagai salah satu konsep dari pendekatan konstruktivistik, self regulated learning 

(SRL) berperan penting dalam proses belajar siswa. Perbedaan tingkat SRL siswa, akan 

mempengaruhi proses belajar siswa. Siswa dengan tingkat SRL tinggi akan lebih mandiri dalam 

mencari pengetahuan baru. Tetapi, siswa dengan tingkat SRL rendah, membutuhkan bimbingan 

guru dalam proses belajarnya. Sehingga, perlu dikembangkan pembelajaran ekonomi yang mem-

berikan kebebasan pada siswa untuk mengkonstruk sendiri pengetahuan barunya dengan memper-

timbangkan tingkat SRL siswa. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Ekonomi, konstruktivistik, self regulated learning 

 

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pen-

didikan abad 21 merupakan salah 

satu dampak dari berkembangnya era 

globalisasi saat ini. Tantangan abad 

21 menuntut adanya tatanan pendidi-

kan yang dapat menghasilkan sum-

ber daya manusia yang mampu 

membangun tatanan sosial ekonomi 

serta berkompeten. Berdasarkan “21st 

Century Partnership Learning 

Framework”, terdapat beberapa 

kompetensi dan keahlian yang harus 

dimiliki oleh SDM abad 21, yaitu: a. 

Thinking and  Problem-Solving 

mailto:henipurwapamungkas@yahoo.co.id
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Skills; b.Solving complex, multidisci-

plinary, open ended problems; c. 

Creativity and entrepreneurial think-

ing; d. Communicating and collabo-

rating; e. Making innovative use of 

knowledge, information and oppor-

tunities; f. Taking charge of finan-

cial, health and civic responsibilities. 

Untuk menjawab tantangan 

tersebut, diperlukan perubahan para-

digma pembelajaran di kelas agar 

dapat mencetak SDM yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan tuntutan 

abad 21. Kurikulum 2013 dikem-

bangkan untuk menjawab tantangan 

tersebut. Ciri utama kurikulum 2013 

adalah perubahan paradigma belajar 

dari siswa diberi tahu (teacher cen-

tre) menjadi siswa aktif mencari tahu 

(student centre). Pengetahuan tidak 

dapat dipindahkan begitu saja dari 

guru ke siswa. Siswa adalah subjek 

yang memiliki kemampuan untuk 

secara aktif mencari, mengolah, 

mengkonstruksi, dan menggunakan 

pengetahuan. Untuk itu pembelajaran 

harus berkenaan dengan kesempatan 

yang diberikan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan dalam 

proses belajarnya. Siswa lebih di-

dorong untuk memiliki tanggung ja-

wab kepada lingkungan, kemampuan 

interpersonal, antarpersonal, maupun 

memiliki kemampuan berpikir kritis. 

Tujuannya adalah untuk membentuk 

kepribadian siswa agar menjadi 

pribadi yang berakhlak mulia, 

berilmu, kreatif, dan mandiri. 

Widyastono (2014:129-130) men-

jelaskan bahwa: 

Pola pembelajaran yang 

dikembangkan dalam ku-

rikulum 2013 merupakan 

penyempurnaan dari ku-

rikulum sebelumnya yang 

dilakukan dengan cara se-

bagai berikut: 

1. Pola pembelajaran 

yang berpusat pada guru 

menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta 

didik. Peserta didik harus 

memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang di-

pelajari untuk memiliki 

kompetensi yang sama. 

2. Pola pembelajaran satu 

arah (interaksi guru-

peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif 

(interaktif guru-peserta 

didik-masyarakat-
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lingkungan alam, sum-

ber/media lainnya). 

3. Pola pembelajaran 

terisolasi menjadi pem-

belajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat men-

imba ilmu dari siapa saja 

dan dari mana saja yang 

dapat dihubungi serta di-

peroleh melalui internet). 

4. Pola pembelajaran 

pasif menjadi pembelaja-

ran aktif mencari (pem-

belajaran siswa aktif 

mencari semakin di-

perkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan 

sains). 

5. Pola belajar sendiri 

menjadi belajar kelompok 

(berbasis tim). 

6. Pola pembelajaran alat 

tunggal menjadi pembela-

jaran berbasis alat multi-

media. 

7. Pola pembelajaran 

berbasis massal menjadi 

kebutuhan pelanggan (us-

ers) dengan memperkuat 

pengembangan potensi 

khusus yang dimiliki se-

tiap peserta didik. 

8. Pola pembelajaran 

ilmu pengetahuan tunggal 

(monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu penge-

tahuan jamak (multidisci-

pline). 

9. Pola pembelajaran 

pasif menjadi pembelaja-

ran kritis. 

 

Diharapkan dengan penyempurnaan 

pola pembelajaran tersebut, dapat 

menjadikan pembelajaran dikelas 

menjadi lebih bermakna (meaning-

full) dan melatih siswa menjadi 

seorang pembelajar yang mandiri. 

Dilain pihak, guru sebagai fasilitator 

siswa dalam belajar diharapkan kre-

atif dalam mengemas pembelajaran 

dengan memperhatikan karakteristik 

dari mata pelajaran yang diajarkan. 

Ekonomi sebagai salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan di 

tingkat SMA merupakan bidang ilmu 

yang mempelajari bagaimana manu-

sia memenuhi kebutuhan hidupnya 

(meliputi kegiatan produksi, distri-

busi, dan konsumsi). Setiap manusia 

tidak lepas dari kegiatan tersebut, hal 
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ini membuktikan bahwa Ekonomi 

merupakan salah satu bidang ilmu 

yang penting untuk diajarkan di 

sekolah. Perubahan paradigma bela-

jar juga menuntut adanya perubahan 

proses pembelajaran Ekonomi di ke-

las. Harapannya, dengan adanya 

pembelajaran ekonomi, siswa tidak 

hanya memahami konsep-konsep 

ekonomi saja tetapi juga dapat men-

gaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, ruang lingkup materi 

ekonomi yang diajarkan disekolah 

diatur dalam Permendikbud No. 54 

tentang Standar Kompetensi Lulusan 

yang menjelaskan bahwa: lulusan 

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/ Pa-

ket C memiliki sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sebagai berikut: 

Dimensi sikap: memiliki 

perilaku yang mencerminkan 

sikap orang beriman, be-

rakhlak mulia, berilmu, 

percaya diri, dan ber-

tanggung jawab dalam ber-

interaksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam per-

gaulan dunia. Dimensi 

pengetahuan: memiliki 

pengetahuan faktual, kon-

septual, prosedural, dan me-

takognitif dalam ilmu penge-

tahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab serta dam-

pak fenomena dan kejadian. 

Dimensi keterampilan: 

memiliki kemampuan pikir 

dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak 

dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang di-

pelajari di sekolah secara 

mandiri. 

 

Standar kompetensi lulusan tersebut 

dijadikan pedoman dalam mengatur 

ruang lingkup materi ekonomi yang 

diajarkan di kelas. Jika dikaji lebih 

jauh, ilmu ekonomi dapat dibagi ke 

dalam tiga bidang, yaitu: akuntansi, 

manajemen, dan yang ketiga adalah 

konsep ilmu ekonomi yang memba-

has tentang masalah ekonomi negara 

atau yang dikenal dengan ekonomi 

pembangunan. Bidang akuntansi dan 
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manajemen, digolongkan sebagai 

ilmu ekonomi mikro. Sebab, pokok 

bahasannya lebih terkait pada ruang 

lingkup perusahaan semata. Semen-

tara untuk ekonomi pembangunan 

digolongkan sebagai ekonomi mak-

ro. Hal ini karena kajian bahasan bi-

dang ilmu ekonomi ini lebih bersifat 

luas dan terkait dengan kebijakan 

sebuah negara di bidang ekonomi. 

Misalnya tentang pengangguran, 

inflasi, kebijakan pemerintah, dll. 

Cakupan materi yang cukup 

luas dan padat, memerlukan pen-

dekatan pembelajaran yang cocok 

agar materi pelajaran dapat disam-

paikan dengan maksimal. Dibutuh-

kan kreativitas guru dalam menge-

mas pembelajaran dikelas menjadi 

pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa. Dalam pemilihan pendekatan 

pembelajaran perlu memperhatikan 

karakteristik siswa didalam kelas. 

Perbedaan karakteristik siswa yang 

meliputi pengetahuan awal yang di-

miliki, cara belajar, sumber belajar, 

dan pengalaman belajar merupakan 

hal yang perlu dipertimbangkan 

sebelum memilih pendekatan pem-

belajaran. Penyamarataan perlakuan 

membuat siswa kurang leluasa untuk 

mengkonstruk pengetahuan barunya 

sehingga hasil belajar siswa tentu 

kurang maksimal. Pashler 

(2009:108) menyatakan bahwa: 

“learning will be ineffec-

tive, or at least less effi-

cient than it could be, if 

learners receive instruc-

tion that does not take 

account of their learning 

style, or conversely, it is 

the claim that individual-

izing instruction to the 

learner’s style can allow 

people to achieve a better 

learning outcome”. 

 

Pembelajaran menjadi tidak efektif 

jika tidak sesuai dengan cara belajar 

siswa sehingga pembelajaran yang 

efektif merupakan pembelajaran 

yang memberikan kebebasan pada 

siswa untuk belajar sesuai dengan 

karakteristiknya.  

Oleh sebab itu, dibutuhkan 

pendekatan pembelajaran yang 

memberikan keleluasaan pada siswa 

untuk membangun sendiri penge-

tahuan barunya berdasarkan pen-

galaman belajar yang dimiliki. Salah 

satu pendekatan yang cocok diterap-
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kan adalah pendekatan konstruktivis-

tik. Fosnot dalam Yilmaz (2008:168) 

menyatakan bahwa beberapa prinsip 

umum dari pandangan konstruktivis-

tik yang dapat diterapkan dan prak-

tek pembelajaran adalah: (a) Pem-

belajaran adalah sebuah perkem-

bangan/proses; (b) Disekuilibrium 

memfasilitasi pembelajaran; (c) 

Proses pembelajaran adalah struktur 

yang berkembang. 

Salah satu konsep kunci dari 

pendekatan konstruktivistik adalah 

pengaturan diri dalam belajar (SRL) 

yaitu seseorang yang memiliki 

pengetahuan tentang strategi belajar 

efektif dan bagaimana serta kapan 

menggunakan pengetahuan itu. Jika 

pendekatan konstruktiktivistik 

menekankan keaktifan siswa dalam 

mencari tahu pengetahuan baru, 

maka self regulated learning ber-

peran untuk mengatur diri siswa da-

lam belajar. Siswa yang memiliki 

tingkat SRL tinggi mampu menetap-

kan tujuan, merencanakan, dan 

menggunakan strategi belajar yang 

efektif. Sebaliknya, siswa yang ting-

kat SRLnya rendah, sering gagal da-

lam menetapkan strategi belajar yang 

efektif.  

 Oleh sebab itu, dalam 

pengembangan pembelajaran kon-

struktivistik dikelas perlu memper-

hatikan pula tingkat SRL siswa. 

Selain itu, agar pembelajaran men-

jadi efektif, guru perlu mengetahui 

terlebih dahulu pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa serta bagaimana 

cara siswa dalam mengkonstruk 

pengetahuan barunya. Untuk itu, 

pembahasan dalam artikel ini akan 

dibagi menjadi dua bagian. Bagian 

pertama akan membahas tentang 

proses siswa dalam mengkonstruk 

pengetahuan baru, dan di bagian 

kedua adalah rancangan pembelaja-

ran konstruktivistik yang disesuaikan 

dengan tingkat SRL siswa.  

 

PROSES KONSTRUKSI 

PENGETAHUAN SISWA 

Preisseisen dalam Yamin (2013: 20) 

menjelaskan bahwa “paradigma kon-

struktivistik oleh Jean Piaget melan-

dasi timbulnya strategi kognitif, 

disebut teori meta cognition. Meta 

cognition merupakan keterampilan 

yang dimiliki oleh peserta didik da-

lam mengatur dan mengontrol proses 

berpikirnya”. Menurut Preisseisen 
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meta cognition meliputi empat jenis 

keterampilan, yaitu: 

 Keterampilan pemecahan 

masalah (problem solving) 

 Keterampilan pengambilan 

keputusan (decision making) 

 Keterampilan berpikir kritis 

(critical thinking) 

 Keterampilan berpikir kreatif 

(creative thinking) 

Dalam proses konstruksi penge-

tahuan tentu melibatkan perkem-

bangan kognitif siswa. Dalam teori 

konstruktivistik kognitif yang 

dikembangkan Jean Piaget  ada be-

berapa poin penting dalam proses 

kognitif siswa, yaitu:  

a. Asimilasi adalah proses kognitif 

dimana seseorang 

mengintegrasikan persepsi, 

konsep ataupun pengalaman baru 

ke dalam skema atau pola yang 

sudah ada di dalam pikirannya. 

Asimilasi dipandang sebagai 

suatu proses kognitif yang 

menempatkan dan 

mengklasifikasikan kejadian atau 

rangsangan baru dalam skema 

yang telah ada. Proses asimilasi 

ini akan berjalan terus, asimilasi 

tidak akan menyebabkan 

perubahan atau pergantian 

skemata melainkan 

perkembangan skemata.  

b. Akomodasi adalah pembentukan 

skema baru atau mengubah 

skema lama sehingga cocok 

dengan rangsangan yang baru, 

atau memodifikasi skema yang 

ada sehingga cocok dengan 

rangsangan yang ada sebe-

lumnya. 

c. Equilibration (keseimbangan). 

Dalam perkembangan intelek 

seseorang diperlukan keseim-

bangan antara asimilasi dan 

akomodasi. Proses tersebut dise-

but equilibrium, yakni 

pengaturan diri secara mekanis 

untuk mengatur keseimbangan 

proses asimilasi dan akomodasi. 

Disequilibrium adalah keadaan 

tidak seimbang antara asimilasi 

dan akomodasi. Disequilibrium 

adalah keadaan tidak seimbang 

antara asimilasi dan akomodasi. 

Equilibration adalah proses dari 

disequilibrium ke equilibrium. 

Proses tersebut berjalan terus da-

lam diri seseorang melalui asimi-

lasi dan akomodasi. Apabila ter-

jadi ketidakseimbangan, maka 
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seseorang dipacu untuk mencari 

keseimbangan dengan jalan asim-

ilasi atau akomodasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses 

konstruksi pengetahuan siswa terjadi 

melalui proses asimilasi dan ako-

modasi, dimana proses akomodasi 

dan asimilasi ini sangat dipengaruhi 

oleh pengetahuan awal siswa. Jika 

pengetahuan baru yang diterima 

siswa bertentangan dengan penge-

tahuan awal siswa, maka akan terjadi 

proses akomodasi. Namun se-

baliknya, apabila pengetahuan baru 

yang diterima siswa berhubungan 

dengan pengetahuan awal siswa 

maka yang terjadi adalah proses 

asimilasi. Oleh sebab itu, guru se-

bagai fasilitator siswa dalam belajar 

harus mengetahui pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa. Dengan menge-

tahui tingkat pengetahuan awal 

siswa, tentu akan memudahkan guru 

dalam proses belajar mengajar serta 

dapat mencegah terjadinya miskon-

sepsi dalam mata pelajaran Ekonomi. 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

YANG KONSTRUKTIVISTIK 

 

 Pada dasarnya paradigma 

pendekatan konstruktivistik berang-

gapan bahwa pengetahuan adalah 

hasil konstruksi manusia melalui in-

teraksi dengan objek, pengalaman, 

dan lingkungan disekitar mereka. 

Menurut Suparno (2001:49) secara 

garis besar prinsip-prinsip kon-

struktivisme yang diambil adalah (1) 

pengetahuan dibangun oleh siswa 

sendiri, baik secara personal maupun 

secara sosial; (2) pengetahuan tidak 

dipindahkan dari guru ke siswa, 

kecuali dengan keaktifan siswa 

sendiri untuk bernalar; (3) siswa aktif 

mengkonstruksi secara terus mene-

rus, sehingga terjadi perubahan kon-

sep menuju ke konsep yang lebih 

rinci, lengkap, serta sesuai dengan 

konsep ilmiah; (4) guru berperan 

membantu menyediakan sarana dan 

situasi agar proses konstruksi 

siswaberjalan mulus. Sedangkan 

menurut Siroj (2004) ciri-ciri pem-

belajaran konstruktivistik adalah :  

(1) Menyediakan pengalaman belajar 

dengan mengkaitkan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sedemikian 
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rupa sehingga belajar melalui proses 

pembentukan pengetahuan. 

(2) Menyediakan berbagai alternatif 

pengalaman belajar, tidak semua 

mengerjakan tugas yang sama, 

misalnya suatu masalah dapat 

diselesaikan dengan berbagai cara. 

(3) Mengintegrasikan pembelajaran 

dengan situasi yang realistik dan rel-

evan dengan melibatkan pengalaman 

konkrit, misalnya untuk memahami 

suatu konsep melalui kenyataan ke-

hidupan sehari-hari. 

(4) Mengintegrasikan pembelajaran 

sehingga memungkinkan terjadinya 

transmisi sosial yaitu  terjadinya in-

teraksi dan kerja sama seseorang 

dengan orang lain atau dengan  ling-

kungannya, misalnya interaksi dan 

kerjasama antara siswa, guru, dan 

siswa-siswa. 

(5) Memanfaatkan berbagai media 

termasuk komunikasi lisan dan tertu-

lis sehingga pembelajaran menjadi 

lebih efektif. 

(6) Melibatkan siswa secara emo-

sional dan sosial sehingga menjadi 

menarik dan siswa mau belajar. 

 

 Pada bagian sebelumnya, telah 

dijelaskan bahwa proses konstruksi 

pengetahuan terjadi melalui tahap 

asimilasi dan akomodasi, dimana 

tahap tersebut tersebut berhubungan 

erat dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa. Oleh sebab itu, 

pengetahuan awal siswa merupakan 

hal penting yang harus diketahui 

guru sebelum merancang pembelaja-

ran di kelas. Untuk mengetahui 

pengetahuan awal, guru dapat mem-

berikan soal-soal pre test kepada 

siswa. Selain untuk mengetahui ting-

kat pengetahuan awal siswa, soal-

soal pre test juga dapat digunakan 

mendiagnosis apakah ada kesalahan 

konsep (miskonsepsi) dalam diri 

siswa. Diagnosis tentang miskon-

sepsi sangatlah perlu untuk dil-

akukan, karena apabila terdapat mis-

konsepsi dalam pengetahuan awal 

siswa, maka proses konstruksi 

pengetahuan tidak akan berjalan 

dengan baik. Seperti yang diungkap-

kan oleh Ambrose (2010:13) bahwa 

“jika pengetahuan awal siswa tidak 

akurat (terdapat miskonsepsi), hal ini 

dapat menghambat proses pembela-

jaran”. Sehingga, mengukur penge-

tahuan awal siswa sangat penting 

dilakukan.  
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  Setelah mengetahui penge-

tahuan awal siswa, langkah selanjut-

nya adalah mengetahui karakteristik 

siswa. Karakteristik siswa dapat 

meliputi gaya belajar, tingkat ke-

mandirian, dan juga kemampuan 

siswa dalam mengatur dirinya untuk 

belajar (self regulated learning). 

Zimmerman dan Schunk (1989:4) 

menyatakan bahwa self regulated 

learning adalah deskripsi tentang 

bagaimana dan mengapa siswa mem-

ilih untuk menggunakan beberapa 

bagian dari proses pengaturan diri, 

strategi, atau respon. Siswa dapat 

dideskripsikan sebagai seorang self 

regulated learner dari tingkat me-

takognitif, motivasi, dan partisipasi 

aktif mereka dalam proses belajarn-

ya. Sejalan dengan pemikiran Zim-

merman dan Schunk, Pintrich 

(2000:453) menyatakan bahwa “self-

regulated learning sebagai suatu 

proses yang aktif dan konstruktif, 

dimana pebelajar menetapkan tujuan 

belajar mereka dan kemudian me-

monitor, mengatur, dan mengontrol 

kognisi, motivasi, dan perilaku 

mereka, yang dipandu oleh tujuan-

tujuan mereka dan segi kontekstual 

terhadap lingkungan.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa strategi 

individu untuk mengatur dirinya da-

lam proses belajar dengan mengiku-

tsertakan kemampuan metakognisi, 

motivasi, dan perilaku aktif. 

Self regulated learning meru-

pakan salah satu poin penting dalam 

pembelajaran konstruktivistik. Asri 

(2008) mengungkapkan bahwa siswa 

yang memiliki regulasi diri dalam 

belajar mampu menetapkan tujuan, 

merencanakan, dan menggunakan 

strategi belajar yang efektif. Se-

baliknya, siswa yang regulasi dirinya 

rendah sering gagal dalam menerap-

kan strategi belajar yang efektif. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kosnin (2007: 221-

227) yang menyatakan bahwa SRL 

berperan penting dalam pencapaian 

akademik siswa. Semakin tinggi 

tinggi tingkat SRL siswa, maka se-

makin efektif strategi belajar yang 

digunakan. Siswa dengan tingkat 

SRL tinggi cenderung memiliki pres-

tasi akademik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang 

tingkat SRLnya rendah. Penelitian 

lain terkait self regulated learning 

juga dilakukan oleh Vrieling (2012; 

102-117) yang menunjukkan bahwa 
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kemampuan metakognitif pebelajar 

meningkat setelah dilakukannya 

pembelajaran dengan strategi SRL. 

Oleh sebab itu, sangatlah penting 

untuk mengetahui tingkat SRL siswa. 

Semakin tinggi tingkat SRL siswa, 

maka akan membantu siswa dalam 

mengkonstruk pengetahuan barunya.  

 Untuk mengetahui tingkat 

SRL siswa, ada beberapa instrumen 

yang dapat digunakan guru. Instru-

men tersebut meliputi: 

1) The Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) 

Mukhid (2008:234) menjelaskan 

bahwa “MSLQ adalah instrumen 

laporan diri (self report) yang 

didesain untuk menilai orientasi mo-

tivasi siswa dan penggunaan strategi 

pada strategi belajar yang berbeda.  

2) The Learning and Study Strategy 

Inventory (LASSI) 

LASSI adalah angket laporan diri 

(self reporting questionaire) dengan 

77 item yang didesain untuk untuk 

mengases strategi belajar yang 

digunakan oleh mahasiswa universi-

tas. Instrumen ini menjawab hub-

ungan antara motivasi dan kognisi. 

Instrumen ini merupakan pengem-

bangan instrumen diagnostik untuk 

mengases strategi belajar individu 

yang ingin masuk pada pendidikan 

yang lebih tinggi (higher education). 

3) The Componens of Self-regulated 

learning (SRLIS) 

Sedangkan SRLIS merupakan salah 

satu prosedur interview yang paling 

luas digunakan untuk mengukur self 

regulated learning. Tujuan utama 

SRLIS adalah mengukur strategi self 

regulated learning. Terdapat 15 kat-

egori yang tergabung dalam SRLIS, 

yaitu: evaluasi diri; pengorganisasian 

dan transformasi informasi; 

penyusunan dan perencanaan tujuan; 

pencarian informasi; penjagaan cata-

tan/rekaman dan monitoring; pem-

bentukan lingkungan; konsekuensi 

diri; pelatihan dan penghafalan; pen-

carian bantuan sosial; dan tinjauan 

catatan. 

Guru dapat menggunakan sa-

lah satu dari instrumen tersebut un-

tuk mengukur tingkat SRL siswa. 

Pemilihan instrumen hendaknya 

memperhatikan faktor apa yang ingin 

diketahui. Kemudian dari hasil pen-

gukuran tersebut, tingkat SRL siswa 

dapat dipetakan menjadi 2 kategori, 

yaitu: kategori SRL tinggi dan SRL 

rendah. Menurut Montalvo (2004:3) 
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karakteristik siswa dengan kategori 

SRL tinggi antara lain sebagai beri-

kut: 

a. Terbiasa dengan dan tahu 

bagaimana menggunakan strategi 

kognitif (pengulangan, elaborasi, 

dan organisasi) yang membantu 

mereka untuk memperhatikan, 

mentransformasi, mengorgan-

isasi, mengelaborasi, dan men-

guasai informasi. 

b. Mengetahui bagaimana me-

rencanakan, mengorganisasikan, 

dan mengarahkan proses mental 

untuk mencapai tujuan personal 

(metakognisi) 

c. Memperlihatkan seperangkat 

keyakinan motivasional dan 

emosi yang adaptif, seperti ting-

ginya keyakinan diri secara 

akademik, memiliki tujuan bela-

jar, mengembangkan emosi posi-

tif terhadap tugas (senang, puas, 

antusias), memiliki kemampuan 

untuk mengontrol dan memodifi-

kasinya, serta menyesuaikan diri 

dengan tuntutan tugas dan situasi 

belajar khusus. 

d. Mampu  merencanakan, men-

gontrol waktu, dan memiliki 

usaha terhadap penyelesaian tu-

gas, tahu bagaimana menciptakan 

lingkungan belajar yang me-

nyenangkan, seperti mencari 

tempat belajar yang sesuai atau 

mencari bantuan dari guru dan 

teman jika menemui kesulitan. 

e. Menunjukkan usaha yang besar 

untuk berpartisipasi dalam men-

gontrol dan mengatur tugas-tugas 

akademik, iklim, dan struktur ke-

las. 

f. Mampu melakukan strategi 

disiplin, yang bertujuan 

menghindari gangguan internal 

dan eksternal, menjaga konsen-

trasi, usaha, dan motivasi selama 

menyelesaikan tugas.  

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa siswa dengan tingkat SRL 

tinggi secara aktif mampu mengatur 

dirinya dalam belajar. Ia tahu strategi 

belajar yang tepat, mampu membuat 

perencanaan dan tujuan belajar 

dengan baik, serta memiliki motivasi 

dalam menyelesaikan tugas-tugas 

belajar. Sebaliknya, siswa dengan 

tingkat SRL rendah, cenderung pasif 

sehingga membutuhkan lebih banyak 

bimbingan dan arahan guru dalam 

belajar.  
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Setelah mengetahui tingkat 

SRL siswa, maka langkah selanjut-

nya dalam menyusun pembelajaran 

Ekonomi dikelas adalah mengemas 

muatan materi agar dapat menarik 

minat siswa. Sesuai dengan prinsip 

pembelajaran konstruktivistik, materi 

yang diajarkan haruslah menantang 

bagi siswa. Pengertian menantang 

disini dapat diartikan suatu hal yang 

menarik minat siswa dan membuat 

siswa tertantang untuk mempela-

jarinya. Ada beberapa alternatif 

model pembelajaran yang dapat 

digunakan. Salah satu model pem-

belajaran yang dapat digunakan ada-

lah pembelajaran ekperiensial (expe-

riental learning). Prinsip dasar dari 

pembelajaran eksperiental adalah 

pengetahuan dianggap sebagai 

perpaduan antara memahami dan 

mentransformasi pengalaman. Pem-

belajaran eksperiental juga berang-

gapan bahwa dasar dari pengetahuan 

adalah pengalaman, dan proses bela-

jar individu juga berbeda-beda. Kolb 

(1984) membagi proses belajar men-

jadi 4 tahap, yaitu: 

 Pengalaman kongkrit (concrete 

experience/feeling): belajar dari 

pengalaman-pengalaman yang 

spesifik dan berhubungan dengan 

masyarakat sekitar. Peka ter-

hadap perasaan orang lain.   

 Pengalaman reflektif (reflective 

observation/watching): 

melakukan observasi sebelum 

membuat keputusan dengan 

melihat lingkungan disekitar 

dengan perspektif yang berbeda.  

 Konseptualisasi abstrak (abstract 

conceptualization/thinking: 

membuat sebuah abstraksi, 

mengembangkan suatu teori, 

konsep, prosedur tentang sesuatu 

yang sedang menjadi objek per-

hatian. 

 Eksperimentasi aktif (active ex-

perimentation/doing: upaya 

melakukan eksperimen secara ak-

tif, dan mampu mengaplikasikan 

konsep, teori ke dalam situasi 

nyata. 

Pada dasarnya, experiential learning 

sangat memperhatikan perbedaan 

yang dimiliki oleh para siswa, oleh 

karena itu model ini memiliki tujuan 

untuk mengakomodasi perbedaan 

dan keunikan yang dimiliki oleh 

masing-masing individu. Dengan 

mengamati inventori gaya belajar 

(learning style inventory), David 
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Kolb mengklasifikasikan gaya bela-

jar seseorang menjadi empat kategori 

sebagai berikut: 

a.  Converger 

Kombinasi dari berfikir dan berbuat 

(thinking and doing). Siswa dengan 

tipe ini biasanya mempunyai 

kemampuan yang unggul dalam 

menemukan fungsi praktis dari 

berbagai ide dan teori. Biasanya 

mereka punya kemampuan yang baik 

dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan.  

b.Diverger 

Kombinasi dari perasaan dan 

pengamatan (feeling and watching). 

Siswa dengan tipe ini unggul dalam 

melihat situasi kongkret dari 

berbagai sudut pandang yang 

berbeda dan kemudian menghub-

ungkannya menjadi suatu kesatuan 

yang utuh. Pendekatannya pada se-

tiap situasi adalah “mengamati” dan 

bukan “bertindak”. Siswa dengan 

tipe ini lebih suka berhubungan 

dengan manusia dan mereka juga 

menyukai tugas belajar yang 

menuntutnya untuk menghasilkan 

ide-ide (brainstorming).  

c. Assimilation 

Kombinasi dari berpikir dan 

mengamati (thinking and watching). 

Siswa dengan tipe ini lebih tertarik 

pada konsep-konsep yang abstrak, 

tidak terlalu memperhatikan penera-

pan praksis dari ide-ide mereka dan 

mereka juga kurang perhatian pada 

orang lain, mereka juga cenderung 

lebih teoritis.  

d.Accomodator 

Kombinasi dari perasaan dan tinda-

kan (feeling and doing). Siswa 

dengan tipe ini memiliki kemampuan 

belajar yang baik dari hasil 

pengalaman nyata yang mereka 

lakukan sendiri, serta minat pada 

pengembangan konsep-konsep. Anak 

dengan tipe ini berminat pada hal-hal 

yang konkret dan eksperimen dan 

mereka juga suka  membuat rencana 

dan melibatkan dirinya dalam 

berbagai pengalaman baru dan 

menantang. 

 Dari keempat klasifikasi gaya 

belajar tersebut, tidak berarti bahwa 

siswa dapat dikelompokkan secara 

permanen pada salah satu gaya bela-

jar saja. Tetapi, dalam proses 

perkembangannya, siswa dapat 

mengintegrasikan keempat gaya 

belajar tersebut. Dengan perbedaan 

gaya belajar, maka sangat memung-
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kinkan apabila siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru 

dengan cara yang berbeda. Hal ini 

sejalan dengan prinsip pembelajaran 

konstruktivistik yaitu menyediakan 

alternatif pengalaman belajar. 

Artinya, satu jenis tugas dapat dik-

erjakan dengan cara yang berbeda. 

Dalam pembelajaran Ekonomi, 

pemeberian tugas dapat disesuaikan 

dengan karakteristik materinya. Se-

bagai contoh: pada materi Koperasi 

di kelas X SMA, siswa dengan gaya 

belajar converger akan lebih optimal 

jika dalam proses belajarnya mereka 

dapat melakukan simulasi/praktek 

langsung tentang kegiatan 

perkoperasian seperti simulasi Rapat 

Anggota Tahunan, mengelola 

koperasi sekolah, dsb. Maka tugas 

yang tepat bagi mereka adalah mem-

buat role playing tentang kegiatan 

koperasi. Berbeda dengan siswa yang 

lebih dominan pada gaya belajar di-

verger, mereka lebih senang 

mengamati dengan perspektif yang 

berbeda. Maka tugas yang tepat un-

tuk mereka adalah melakukan ob-

servasi dan wawancara kepada pen-

gurus koperasi. Kemudian untuk 

siswa yang dominan dengan gaya 

belajar assimilation,  mereka cender-

ung lebih teoritis, agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna (tidak hanya 

sekedar teori saja) maka tugas yang 

cocok bagi mereka adalah 

melakukan analisis tentang kondisi 

riil perkoperasian di Indonesia 

kemudian dibandingkan dengan Un-

dang-undang yang mengatur tentang 

koperasi. Dengan demikian, siswa 

tidak hanya paham secara teori saja, 

tetapi juga dapat menerapkannya da-

lam kehidupan nyata. Selanjutnya 

untuk siswa dengan gaya belajar ac-

commodator, karena pembelajaran 

menjadi lebih bermakna apabila 

mereka langsung melakukan praktek, 

maka tugas yang tepat adalah praktek 

di koperasi sekolah kemudian 

melaporkan hasilnya berupa 

laporan/makalah.  

Dari uraian diatas, dapat ditarik satu 

kesimpulan bahwa dalam satu materi 

dapat dibentuk beberapa jenis tugas 

yang berbeda seperti: role playing, 

observasi dan wawancara, analisis, 

dan praktek langsung di koperasi 

sekolah. Bentuk-bentuk tugas dapat 

dimodifikasi sesuai dengan karakter-

istik materi yang akan dipelajari. 

Dengan adanya pilihan tugas yang 
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berbeda, siswa dapat memilih tugas 

yang sesuai dengan karakternya. Se-

hingga siswa tertarik untuk 

mengkonstruk sendiri pengetahuan 

barunya dengan caranya masing-

masing. Di sisi lain, guru sebagai 

fasilitator hanya mengarahkan dan 

membimbing agar tujuan pembelaja-

ran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Terutama bagi siswa yang 

memiliki SRL rendah, sangat dibu-

tuhkan bimbingan guru agar siswa 

tersebut dapat mencapai tujuan pem-

belajaran yang diharapkan. 

 

PENUTUP 

 Pengembangan pembelajaran 

ekonomi yang konstruktivistik dapat 

dilakukan dengan cara memberikan 

beberapa variasi jenis tugas dan 

memberikan keleluasaan siswa untuk 

memilih jenis tugas yang diinginkan. 

Meskipun jenis tugasnya berbeda, 

tujuan pembelajarannya tetap sama. 

Dalam pembelajaran konstruktivis-

tik, siswa dituntut untuk secara man-

diri mengkonstruk pengetahuan ba-

runya. Pada proses ini, kemampuan 

SRL sangatlah mempengaruhi ting-

kat kemandirian siswa. Siswa dengan 

kemampuan SRL tinggi tentu tidak 

terlalu mengalami kesulitan. Namun, 

berbeda halnya dengan siswa yang 

memiliki tingkat kemampuan SRL 

rendah, mereka membutuhkan lebih 

banyak bimbingan guru dalam proses 

belajarnya. Pemberian tugas yang 

bervariasi serta proses membimbing 

siswa yang berbeda-beda tentu akan 

memakan waktu yang cukup lama. 

Oleh sebab itu, guru dalam mengem-

bangkan pembelajaran ekonomi yang 

konstruktivistik harus memper-

hatikan alokasi waktu yang tersedia 

agar pembelajaran didalam kelas 

dapat berjalan dengan maksimal. 
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Abstrak 

 
Pengetahuan tentang budaya diperlukan dalam mengenal lingkungan alam dan sosial agar 

manusia dapat beradaptasi. Pengetahuan dalam memahami alam, manusia dan perilakunya baik 

secara individu atau kelompok. Keberagaman budaya dipahami sebagai ketidaksamaan dan 

perbedaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. 

Pada prosesnya keberagaman budaya menimbulkan berbagai masalah dan isu-isu diantaranya 

adalah pembauran, prasangka dan etnosentrisme. Maka diperlukan pengenalan tentang 

keberagaman budaya sejak masih sekolah untuk membentuk pemahaman yang baik. Kegiatan 

pembelajaran di sekolah harus dapat membantu tumbuh kembang siswa agar mempunyai 

kecakapan hidup. Kemampuan  dalam mengatasi permasalahan termasuk kecakapan yang harus 

dimiliki siswa sebagai bekal untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pembelajaran melalui Problem 

Based Learning menjadi upaya guru dalam mengajarkan kemampuan pemecahan masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah akan membantu kepedulian siswa terhadap lingkungan dan 

masalah-masalah sosial. Siswa dilatih untuk lebih mandiri dalam mencari informasi dari berbagai 

sumber sehingga mampu menemukan alternatif penyelesaian masalah. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan, keberagaman budaya, PBL 

 

 

Keberagaman budaya 

merupakan potensi yang dimiliki 

bangsa Indonesia dan menjadi sumber 

pembelajaran bagi setiap orang. 

Indonesia sebagai negara dengan 

masyarakatnya yang sangat majemuk. 

Kemajemukan tersebut dapat terlihat 

dari perbedaan suku, agama, ras, 

bahasa, dan budaya. Budaya 

merupakan gambaran nyata dari 

bentuk-bentuk kearifan lokal 

masyarakat Indonesia. Suatu wujud 

pembelajaran manusia pada 

lingkungan dari waktu ke waktu yang 

menciptakan suatu tatanan. Tatanan 

tersebut akan membentuk pola dan 

menciptakan suatu tradisi tertentu. 

Pemahaman manusia terhadap 

keberagaman budaya akan 

memberikan pengaruh terhadap pola 

pikir dalam memperlakukan 

lingkungan. 

mailto:hervina.s87@gmail.com
mailto:ach.amirudin.fis@um.ac.id
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Pada kenyataannya keberagaman 

budaya menimbulkan berbagai 

masalah dan isu-isu yang diantaranya 

yaitu pembauran, prasangka dan 

etnosentrisme. Adapun pengaruh 

globalisasi menjadi salah satu 

penyebab terjadinya permasalahan 

budaya. Indonesia merasakan 

gelombang globalisasi yang menerpa 

segala bidang kehidupan masyarakat 

termasuk bidang sosial dan budaya. 

Maka diperlukan kesiapan untuk dapat 

mengantisipasi berbagai permasalahan 

tersebut. 

Pendidikan menjadi salah satu 

upaya untuk mengantisipasi 

permasalahan keberagaman budaya. 

Pendidikan menjadi pondasi yang 

penting bagi pengenalan pengetahuan 

keberagaman budaya. Pengetahuan 

yang terkait dengan diri siswa seperti 

keragaman suku, agama, ras, budaya, 

bahasa, status sosial, dan gender. 

Pengenalan pada keberagaman budaya 

diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan siswa tentang  

pemanfaatan keragaman di 

masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya perilaku 

yang tidak diinginkan di masyarakat.  

Siswa sebagai bagian dari 

masyarakat memiliki potensi diri dan 

kemampuan, baik sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat. Potensi 

siswa akan dapat berkembang baik jika 

secara optimal diarahkan melalui 

proses pendidikan. Melalui 

pendidikan, siswa akan memperoleh 

pengetahuan sehingga memiliki 

kompetensi yang baik untuk mampu 

memecahkan persoalan di lingkungan 

sekolah atau masyarakat. Pengetahuan 

yang dimiliki setiap siswa akan 

memberikan pengaruh berbeda dalam 

memahami suatu persoalan atau 

kondisi tertentu. Siswa akan mampu 

memahami situasi dan kondisi serta 

perkembangan yang terjadi saat ini.  

Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengoptimalkan pengetahuan 

siswa yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif. 

Pembelajaran inovatif yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dan memberikan peluang siswa untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan 

secara mandiri. Pengetahuan 

merupakan hasil kegiatan seseorang 

yang diperoleh dari proses memahami 

sesuatu.Pada proses memahami 

sesuatu siswa memerlukan kondisi 
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belajar yang nyaman sehingga tujuan 

belajar dapat tercapai. Salah satu model 

pembelajaran yang digunakan untuk 

tercapainya tujuan dan kompetensi 

belajar adalah Problem Based 

Learning.  

Pembelajaran Problem Based 

Learning merupakan suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang diharapkan dapat 

memberdayakan siswa menjadi 

seseorang yang mandiri dan mampu 

menghadapi permasalahan di 

lingkungan sekolah maupun 

masyarakat. Pada pelaksanaannya 

siswa dituntut terlibat aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal 

tersebut meliputi mencari informasi 

untuk menemukan solusi, 

mengintegrasikan pengetahuan 

tersebut dalam bentuk laporan dan 

mempresentasikan.  

Langkah awal pembelajaran 

Problem Based Learning dilakukan 

dengan mengajak siswa untuk 

memahami situasi yang diajukan baik 

oleh guru maupun siswa. Guru 

memberikan kesempatan siswa dengan 

memulai dari apa yang telah diketahui 

oleh siswa. Siswa akan lebih mandiri 

dalam mencari berbagai informasi 

terkait dengan permasalahan. 

Pembelajaran Problem Based Learning 

akan melatih siswa untuk mampu 

memecahkan suatu permasalahan. 

Selain itu pembelajaran Problem Based 

Learning bertujuan meningkatkan 

kemampuan aktual dan perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari proses. 

Kemampuan dalam mengatasi 

suatu permasalahan merupakan salah 

satu kecakapan yang harus dimiliki 

siswa. Kegiatan pembelajaran harus 

mendukung perkembangan siswa 

untuk mendapatkan kecakapan hidup. 

Sekolah memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan kecakapan 

hidup sebagai bekal siswa memasuki 

dunia kerja. Hal tersebut sangat 

diperlukan bagi siswa SMK yang 

dipersiapkan untuk bekerja. Selain 

kemampuan sesuai program keahlian, 

siswa juga dituntut untuk mampu 

mengatasi masalah dalam kondisi 

apapun. Kemampuan dalam mengatasi 

masalah termasuk kecakapan yang 

harus dimiliki untuk bekal dalam 

beradaptasi dengan lingkungan.  

Siswa SMK memiliki 

keleluasaan untuk lebih banyak 

berinteraksi dengan dunia luar sekolah. 

Kesempatan untuk mengetahui secara 

langsung tentang keberagaman yang 
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ada lingkungan masyarakat.  Kondisi 

tersebut akan memungkinkan siswa 

belajar lebih banyak pengetahuan dari 

lingkungan luar sekolah. Maka siswa 

harus memiliki pengetahuan yang baik 

sebagai bekal agar mampu 

mengantisipasi segala bentuk pengaruh 

dari keberagaman budaya. Adapun 

pada diri siswa ditanamkan pemikiran 

lateral, keanekaragaman, dan keunikan 

itu dihargai. 

 

PEMBAHASAN 

Secara sederhana budaya adalah 

suatu pola hidup yang menyeluruh, 

sedangkan keragaman dipahami 

sebagai ketidaksamaan dan perbedaan. 

Ketidaksamaan tersebut dipahami 

dalam rangka kehidupan 

bermasyarakat yang dijadikan milik 

manusia dengan belajar. Perbedaan 

tersebut berpengaruh terhadap tingkah 

laku, sikap, dan pola pikir sehingga 

manusia memiliki cara-cara, 

kebiasaan, dan aturan-aturan yang 

berbeda satu sama lain. Bila perbedaan 

itu tidak dapat dipahami dengan baik 

dan diterima dengan bijaksana, maka 

konflik akan mudah terjadi baik di 

lingkungan tempat tinggal maupun di 

lingkungan masyarakat. 

Seiring perkembangan jaman 

budaya masyarakat bergerak dan 

berubah dengan cepat di hampir semua 

aspek kehidupan.  Perkembangan 

tersebut tidak hanya memberikan 

dampak positif tetapi juga negatif. 

Permasalahan yang sering terjadi 

akibat keberagaman budaya 

diantaranya konflik yang muncul 

akibat adanya hambatan pergaulan 

karena perbedaan bahasa dan budaya, 

proses pembauran, prasangka dan 

etnosentrisme. Kondisi tersebut dapat 

diantisipasi dengan memberikan 

pemahaman yang baik tentang 

keberagaman. Pemahaman tersebut 

diberikan melalui pendidikan sekolah 

pada siswa untuk mengenal 

keberagaman budaya Indonesia.  

Pendidikan sekolah merupakan 

salah satu pilar penting yang menjadi 

penyangga sistem sosial masyarakat. 

Pendidikan merupakan medium 

transformasi nilai-nilai budaya, 

penguatan ikatan-ikatan sosial 

antarwarga masyarakat, dan 

pengembangan pengetahuan untuk 

mengukuhkan peradaban manusia. 

Siswa dikenalkan pada keberagaman 

budaya melalui pendidikan sekolah. 

Pengetahuan keberagaman budaya 
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bertujuan agar siswa memiliki 

kesadaran berperilaku humanis dan 

pluralis. 

Siswa mulai dikenalkan pada 

keberagaman dengan lingkungan 

terdekat mereka yaitu sekolah. Sekolah 

memberikan kesempatan pada siswa 

untuk belajar lebih banyak 

keberagaman. Belajar mengenal 

keberagaman yang terkait dengan diri 

siswa. Adapun tujuan pengenalan 

budaya untuk memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang 

pemanfaatan keragaman sehingga 

memunculkan sikap peduli terhadap 

nilai-nilai budaya.  

Kegiatan pembelajaran 

merupakan proses yang mampu 

menjadikan siswa secara aktif 

mengembangkan kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengetahuan yang dimiliki siswa akan 

memberikan dampak pada proses dan 

perolehan belajar yang memadai 

(Prastiti, 2007). Berdasarkan hal 

tersebut maka guru perlu menggali 

pengetahuan siswa untuk 

memunculkan pengetahuan baru yang 

dibentuk oleh siswa. Selain itu, 

pengetahuan yang dimiliki seseorang 

sangat berperan penting dalam 

pembentukan pengetahuan ilmiah 

selama proses pembelajaran 

berlangsung (Suastra, 2009). 

Pengetahuan merupakan salah 

satu unsur dari kebudayaan. Ilmu dapat 

dipandang sebagai produk, proses dan 

paradigma etika. Sebagai produk, ilmu 

merupakan hasil dari kegiatan sosial 

yang berusaha memahami alam, 

manusia dan perilakunya baik secara 

individu atau kelompok 

(Suriasumantri, 1999). Adapun ilmu 

pengetahuan yang dimiliki manusia 

merupakan hasil penalaran (rasio) 

secara objektif. Pada konteks ini 

pengetahuan yang dimaksud terkait 

dengan keberagaman budaya sebagai 

materi pembelajaran siswa SMK. 

Pengetahuan tentang budaya 

diperlukan dalam mengenal 

lingkungan alam dan sosial agar 

manusia dapat bertahan hidup. Adanya 

pengetahuan tentang budaya menjadi 

upaya mengenalkan keberagaman 

budaya lokal pada pembelajaran di 

sekolah. Hal tersebut diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap kearifan lokal 

pada diri siswa, sehingga berdampak 

terhadap perilaku dan cara pandang 

siswa. Siswa dikenalkan pada 
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lingkungan alam dan sosial masyarakat 

pada materi keberagaman budaya.  

Pengetahuan tentang 

keberagaman budaya akan mampu 

membebaskan siswa kita dari cara 

berpikir dan memandang sempit 

terhadap perbedaan kebudayaan. 

Adanya pembelajaran pada siswa akan 

membantu mengenalkan siswa 

terhadap keberagaman budaya lokal. 

Hal tersebut dikenalkan pada siswa 

melalui pendidikan yang diharapkan 

dapat mengembangkan sikap toleransi. 

Keanekaragaman budaya bisa 

diperkenalkan masih sekolah dimulai 

dengan memperkenalkan perbedaan-

perbedaan yang ada pada siswa. 

Pembelajaran pada materi 

keberagaman budaya dilakukan 

melalui model pembelajaran Problem 

Based Learning. Pembelajaran 

berbasih masalah akan membantu 

kepedulian siswa terhadap lingkungan 

dan masalah-masalah sosial. 

Permasalahan sosial yang saling terkait 

membantu siswa memahami pokok 

masalah secara implisit. Hal tersebut 

dapat membantu siswa untuk 

mengidentifikasi akar masalah atau 

sumber masalah utama. Kegiatan 

belajar seperti itu dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa yang sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Problem Based Learning 

menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan 

baru. Pemberian masalah diawal 

Problem Based Learning, diharapkan 

mampu membawa siswa untuk berpikir 

kritis, kreatif dan mempunyai 

keterampilan memecahkan masalah, 

serta memperoleh pengetahuan dan 

konsep dasar dari materi yang 

diajarkan tersebut. Setelah pemberian 

masalah diawal pembelajaran 

kemudian dilanjutkan dengan adanya 

pengorganisasian siswa untuk belajar, 

melakukan penyelidikan dan diakhiri 

dengan penyajian hasil karya serta 

pengevaluasian proses pemecahan 

masalah. Sehingga dari pemecahan 

masalah tersebut siswa dapat 

menemukan konsep dengan 

membangunnya sendiri. 

Adapun beberapa karakteristik 

pembelajaran Problem Based Learning 

yaitu 1) siswa berada dalam pusat 

proses pembelajaran sedangkan guru 

mendorong mereka untuk bertanggung 

jawab terhadap pembelajaran mereka 

sendiri, 2) guru membimbing 
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pembelajaran siswa dan 

mengintervensi hanya jika diperlukan, 

dan 3) guru menekankan pemahaman 

yang mendalam tentang konten dan 

proses-proses yang terlibat di 

dalamnya (Jacobsen et al., 2009).  

Pembelajaran Problem Based 

Learning membantu mengkondisikan 

situasi belajar yang berpusat pada 

siswa.  Problem Based Learning akan 

membantu siswa agar mampu 

membangun konsep-konsep berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. Siswa dapat berpikir 

kritis dan logis dalam memecahkan 

suatu masalah. Selain itu siswa akan 

mampu berkomunikasi, bekerjasama, 

dan berkompetisi dalam masyarakat di 

tingkat nasional, dan global. Menurut 

Nurhadi, dkk (2003) bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah 

suatu pengajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar 

tentang menemukan solusi dan 

kemampuan memecahkan masalah. 

Pengetahuan tentang 

keberagaman budaya akan melatih 

untuk mengidentifikasi potensi yang 

dimiliki suatu wilayah. Kondisi 

geografis suatu wilayah yang akan 

memunculkan keunikan tertentu. 

Keunikan tersebut meliputi cara hidup 

masyarakat lokal yang menjadi bagian 

dari budaya. Indonesia merupakan 

negara kepulauan denga daya tarik 

alam dan budaya yang menjadi sumber 

keberagaman. Keberagaman tersebut 

mampu membawa perubahan positif 

maupun negatif terhadap 

perkembangan budaya. Siswa diharap 

mampu mengidentifikasi masalah yang 

muncul akibat kesamaan dan 

keberagaman budaya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan keberagaman budaya 

pada siswa SMK dapat menjadi modal 

dalam mereka beradaptasi dengan 

lingkungan. Lingkungan dapat menjadi 

sumber belajar bagi siswa untuk 

menambah pengetahuan tentang 

keberagaman. Pada kenyataannya 

keberagaman menimbulkan berbagai 

masalah sosial. Menyikapi hal tersebut 

diperlukan upaya untuk 

mengantisipasinya. Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mengantisipasi 

yaitu melalui pendidikan sekolah. 

Pendidikan sejak usia sekolah tentang 
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keanekaragan budaya akan mampu 

membebaskan siswa dari cara berpikir 

dan cara pandang yang sempit. Melalui 

pendidikan pula diharapkan mampu 

dikembangkan sikap toleransi yang 

didasari simpati. 

Pembelajaran Problem Based 

Learning membantu mengkondisikan 

situasi belajar yang disimulasikan agar 

menjadi siswa yang mandiri. Problem 

Based Learning akan membantu siswa 

agar mampu membangun konsep-

konsep berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. Siswa 

dapat mengasah kepekaan sosial dan 

berpikir kritis dalam memecahkan 

suatu masalah. Penerapan 

ProblemBased Learning di dalam 

proses pembelajaran, akan efektif 

untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa yang di dalamnya terdapat 

indikator kemampuan memecahkan 

masalah.  
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Abstrak 

 
Masalah-masalah lingkungan membutuhkan solusi penanganan lingkungan yang dapat membuat 

keadaan lingkungan kita menjadi lebih baik. Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan 

hidup yang semakin parah dibutuhkan sebuah pendidikan lingkungan hidup. Dalam upaya 

pelestarian lingkungan sebaiknya kita mulai kembali kepada kearifan lokal dalam usaha kita 

menjaga lingkungan. Dalam falsafah Jawa dikenal pitutur luhur “Ibu Bumi Bapa Aksa”. Berkaca 

dari pernyataan tersebut sebagai konsumen seyogyanya berkonsumsi secara efisien dan tidak 

merusak lingkungan yakni dengan menerapkan prinsip 4R: Replace, Reduce, Re-use, dan Recycle. 

Melalui pembelajaran inovatif dengan menyisipkan pendidikan lingkungan hidup dalam materi 

Ekonomi diharapkan perilaku ekonomi siswa ikut membantu kelestarian alam sekitar. 

 

Kata kunci: pendidikan lingkungan hidup, kearifan lokal, konsumsi 

 

Perubahan lingkungan baru-

baru ini menjadi suatu kejadian yang 

perlu kita perhatikan. Semua pihak 

baik pihak akademisi maupun non 

akademisi diharapkan ikut serta ber-

partisipasi dan bertanggung jawab 

untuk mengatasinya. Beberapa 

kejadian musibah yang disebabkan 

perubahan lingkungan menyebabkan 

kita berfikir, mengevalusi dan meng-

hubungkan kejadian tersebut dengan 

proses pendidikan selama ini. 

Banyaknya faktor yang menjadi 

penyebab mengapa terjadi penurunan 

kualitas lingkungan hidup di antara-

nya perilaku produksi dan konsumsi 

yang cenderung eksploitatif dan tidak 

mempertimbangkan lingkungan 

hidup. Prugh (1995) menyatakan 

bahwa dalam memenuhi kebutuhan-

nya, seharusnya manusia mem-

perhatikan ekologi yaitu dengan me-

manfaatkan alam secara bertanggung 

jawab dan menjauhkan pandangan 

bebas nilai yang mengarah pada sifat 

rasional.  

Kerusakan lingkungan ini 

mendesak manusia untuk berfikir 

bagaimana upaya menyelesaikan 

masalah tersebut. Hal ini melahirkan 

pemikiran bagaimana merubah pola 

pikir kita ke arah green consumption. 

mailto:idakurniawati67@gmail.com
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Green consumption mencakup ber-

bagai kegiatan dalam produksi dan 

konsumsi termasuk dalam bidang 

produk hijau, daur ulang bahan, 

efisiensi penggunaan energi, per-

lindungan lingkungan dan pelestarian 

lingkungan. Menyadari semakin me-

nurunnya kondisi lingkungan hidup 

akhir-akhir ini, perlu adanya sarana 

yang tepat untuk menyampaikan 

informasi tentang pelestarian 

lingkungan. Penyadaran akan pe-

meliharaan kelestarian lingkungan 

tidak cukup hanya melalui media atau 

pelatihan informal akan tetapi harus 

di tempuh melalui proses pendidikan 

pada lembaga formal. Pendidikan 

lingkungan hidup adalah upaya 

mengubah perilaku dan sikap yang 

dilakukan oleh berbagai pihak yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan ke-

sadaran masyarakat mengenai nilai-

nilai lingkungan dan isu per-

masalahan lingkungan hidup yang 

pada akhirnya dapat menggerakkan 

kesadaran masyarakat untuk ikut 

melestarikan lingkungan hidup.  

Dari pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pentingnya 

pendidikan lingkungan hidup untuk 

menjaga kelestarian alam sekitar. 

Sehingga dalam penyampaian materi 

ekonomi khususnya materi Konsumsi 

disisipkan mengenai perilaku 

konsumsi yang arif, bijak dan rasional 

dalam arti perilaku konsumsi yang 

mempertimbangkan nilai-nilai 

kepedulian pada lingkungan dan 

perilaku konsumsi yang berwawasan 

lingkungan dengan menyisipkan 

nilai-nilai kearifan lokal. Dalam 

penulisan artikel ini akan dibahas 

mengenai konsep perilaku konsumsi 

berwawasan lingkungan yang sesuai 

dengan  pitutur luhur “Ibu Bumi Bapa 

Aksa”.   

 

KAJIAN LITERATUR 

Konsumsi 

Konsumsi, dari bahasa 

Belanda consumptie, ialah suatu 

kegiatan yang bertujuan mengurangi 

atau menghabiskan daya guna suatu 

benda, baik berupa barang maupun 

jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan secara langsung. Dari 

pengertian tersebut tentu kita akan 

menjawab pertanyaan berikut ini. 

"Apakah menonton televisi termasuk 

kegiatan konsumsi?" Agar mudah 

membedakan apakah suatu kegiatan 
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merupakan kegiatan konsumsi atau 

bukan, maka kita harus memahami 

ciri-ciri kegiatan konsumsi ialah 

barang yang digunakan dalam 

kegiatan konsumsi merupakan barang 

konsumsi, ditujukan langsung untuk 

memenuhi kebutuhan dan barang 

yang dipergunakan akan habis atau 

berkurang. Dari ciri-ciri kegiatan 

konsumsi di atas dapatlah 

disimpulkan bahwa konsumsi ialah 

kegiatan untuk mengurangi atau 

menghabiskan nilai guna suatu 

barang atau jasa.  

Pola Konsumsi 

Pengertian pola konsumsi 

adalah susunan tingkat kebutuhan 

seseorang atau rumah tangga untuk 

jangka waktu tertentu yang akan 

dipenuhi dari penghasilannya. Dalam 

menyusun pola konsumsi, pada 

umumnya orang akan mendahulukan 

kebutuhan pokok. Misalnya untuk 

makan, pakaian, perumahan, 

kesehatan dan pendidikan. Pola 

konsumsi tiap orang berbeda-beda. 

Perbedaan pola konsumsi tiap orang 

tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya pendapatan, tapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 

berikut: a. tingkat pendidikan atau 

pengetahuan; b. kondisi tempat 

tinggal iklim; c. jenis pekerjaan; d. 

tingkat peradaban bangsa; e. 

kebiasaan dan kondisi sosial budaya 

masyarakat; f. tinggi rendahnya harga 

barang dan jasa; g. selera yang sedang 

berkembang di masyarakat. Namun 

perilaku konsumsi masyarakat 

terkadang terlalu meng-eksploitasi 

dan terkadang  dampak yang 

ditimbulkan dari pola konsumtif 

masyarakat mengakibat-kan 

kerusakan lingkungan. Oleh karena 

itu, untuk mengurangi dampak 

kerusakan lingkungan hidup yang 

semakin parah dibutuhkan sebuah 

pendidikan lingkungan hidup. 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup 

adalah upaya mengubah perilaku dan 

sikap yang dilakukan oleh berbagai 

pihak atau elemen masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan 

kesadaran masyarakat tentang nilai-

nilai lingkungan dan isu per-

masalahan lingkungan yang pada 

akhirnya dapat menggerakkan 

masyarakat untuk berperan aktif 

dalam upaya pelestarian dan 

keselamatan lingkungan untuk 
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kepentingan generasi sekarang dan 

yang akan datang. 

Pendidikan lingkungan hidup 

formal adalah kegiatan pendidikan di 

bidang lingkungan hidup yang 

diselenggarakan melalui sekolah, 

terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi dan dilakukan secara 

terstruktur dan berjenjang dengan 

metode pendekatan kurikulum yang 

terintegrasi maupun kurikulum yang 

monolitik (tersendiri). Pendidikan 

lingkungan hidup nonformal adalah 

kegiatan pendidikan di bidang 

lingkungan hidup yang dilakukan di 

luar sekolah yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang 

(misalnya pelatihan AMDAL, ISO 

14000, PPNS). Pendidikan 

lingkungan hidup informal adalah 

kegiatan pendidikan di bidang 

lingkungan hidup yang dilakukan di 

luar sekolah dan dilaksanakan tidak 

terstruktur mau-pun tidak berjenjang.  

Tujuan pendidikan 

lingkungan hidup antara lain: 

Mendorong dan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat 

memperoleh pengetahuan, ke-

terampilan dan sikap yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan ke-

pedulian, komitmen untuk me-

lindungi, memperbaiki serta me-

manfaatkan lingkungan hidup secara 

bijaksana, turut menciptakan pola 

perilaku baru yang bersahabat dengan 

lingkungan hidup, mengembangkan 

etika lingkungan hidup dan 

memperbaiki kualitas hidup. 

Sesuai dengan tujuan 

pendidikan lingkungan hidup, maka 

disusunlah kebijakan pendidikan 

lingkungan hidup di Indonesia yang 

bertujuan untuk menciptakan iklim 

yang mendorong semua pihak 

berperan dalam pengembangan 

pendidikan lingkungan hidup untuk 

pelestarian lingkungan hidup. 

Aplikasi Penyelenggaraan PLH di 

Sekolah 

Menurut Wittmann 1997, ada 

tiga prinsip dasar didaktis untuk 

pendidikan lingkungan hidup yang 

dapat dijalani siswa, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pendidikan lingkungan secara 

menyeluruh. 

Menyeluruh artinya men-

cakup semua dimensi yang 

berhubungan dengan pemahaman 

lingkungan, baik yang berhubungan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

607 
 

dengan alat indera, maupun ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Belajar yang menyeluruh akan 

menunjukkan hubungan keterkaitan 

antara satu hal dengan hal lainnya. 

2. Pendidikan lingkungan di-

terapkan sesuai dengan 

situasi.  

Pertama situasi belajar harus 

menyentuh perasaan anak. Perlu 

diperhatikan bahwa perasaan anak 

sama dengan orang dewasa, hargailah 

anak agar ia dapat menumbuhkan 

motivasinya untuk belajar dan 

berbuat. Kedua, situasi belajar harus 

dapat memberikan peluang kepada 

siswa untuk berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dimana ia berada 

sebagai sumber belajar, ajak siswa 

untuk mencari solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang 

muncul di lingkungan sekitarnya. 

3. Pendidikan lingkungan me-

nuntut tindakan. 

Penyelenggaraan PLH 

hendaknya memberikan pelayanan 

pada siswa untuk aware terhadap 

masalah lingkungan dan siswa 

berlatih untuk menyusun sebuah 

positive action dalam upaya 

meminimalisasi dampak per-

masalahan yang timbul di 

lingkungannya tersebut. Misalnya 

jika permasalahan yang muncul 

adalah mengenai tumpukan sampah 

yang tersebar diseluruh penjuru 

sekolah, maka siswa dapat melakukan 

tindakan positif sebagai individu yang 

peduli lingkungan dengan cara 

memungut sampah tersebut kemudian 

membuangnya ke tempat sampah, 

atau mungkin juga mengajak 

beberapa temannya untuk melakukan 

opsih (operasi bersih) di lingkungan 

sekolah. 

Waryono dan Didit (2001) 

menyatakan bahwa PLH dapat 

diberikan secar formal maupun 

informal kepada generasi muda. PLH 

yang diberikan secara formal dapat 

dilakukan di sekolah-sekolah dengan 

memasukkan PLH ke dalam 

kurikulum sekolah dan memanfaat-

kan potensi lingkungan yang ada di 

sekitarnya. Dalam hal ini guru yang 

menyampaikan materi pelajaran 

tidaklah harus selalu ekolog atau 

ilmuwan, guru kelas pun dapat 

menyampaikan materi PLH selama ia 

mampu menjadi pemandu dalam 

berpikir tentang lingkungan yang ada 

di sekitarnya. Bentuk materi PLH 
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dapat dikemas secara integrative di 

dalam mata pelajaran sekolah, 

mengingat PLH bukanlah mata 

pelajaran baru, namun esensinya 

dapat diberikan bersamaan dengan 

pelajaran lain yang memiliki 

keterkaitan dengan materi PLH 

tersebut.  

Berikut ini merupakan upaya 

untuk menjaga kelestarian lingkungan 

sekitar diantaranya sebagai konsumen 

hendaknya ber-konsumsi secara 

rasional yakni dengan menerapkan 

prinsip 4R : Replace (mengganti), 

Reduce (mengurangi), Re-

use(memakai), dan Recycle (daur 

ulang).  

 Replace (ganti dengan barang 

ramah lingkungan) 

Teliti barang yang kita pakai 

sehari-hari. Gantilah barang barang 

yang hanya bisa dipakai sekali dengan 

barang yang lebih tahan lama. Juga 

telitilah agar kita hanya memakai 

barang-barang yang lebih ramah 

lingkungan. Misalnya, ganti kantong 

keresek kita dengan keranjang bila 

berbelanja, dan jangan pergunakan 

styrofoam karena kedua bahan ini 

tidak bisa didegradasi secara alami. 

 

 Reduce (Kurangi Sampah!.) 

Kita bisa mencoba cara-cara 

ini : Membawa tas belanja sendiri 

untuk mengurangi sampah kantong 

plastik pembungkus barang belanja. 

Membeli kemasan isi ulang untuk 

shampoo dan sabun daripada mem-

beli botol baru setiap kali habis. 

Membeli susu, makanan kering, 

deterjen, dan lain-lain dalam paket 

yang besar daripada membeli 

beberapa paket kecil untuk volume 

yang sama. 

 Re-use (Gunakan sisa sampah 

yang masih bisa dipakai!) 

Beberapa contoh kita dapat 

melakukan cara-cara ini: 
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Memanfaatkan botol-botol bekas 

untuk wadah, Memanfaatkan 

kantong plastik bekas kemasan 

belanja untuk pembungkus 

Memanfaatkan pakaian atau kain-

kain bekas untuk kerajinan tangan, 

perangkat pembersih (lap), maupun 

berbagai keperluan lain nya. 

 Recycle (Daur Ulang Sampah!) 

Recycle adalah salah satu 

bagian dari 3R (reuse, reduce, dan 

recycle) maupun 4R (3R + replace) 

dan 5R (4R + replant). Secara 

singkat, recycle dapat diartikan 

sebagai daur ulang. Pengertian ini 

berarti merupakan sebuah proses 

mengolah kembali sampah atau 

benda-benda bekas menjadi barang 

atau produk baru yang memiliki nilai 

manfaat. Kegiatan recycle bersama 

dengan reuse (menggunakan 

kembali) dan reduce (mengurangi 

penyebab sampah) menjadi solusi 

terbaik dalam menghadapi sampah. 

Bahkan hingga sekarang tetap 

menjadi cara terbaik dalam 

pengelolaan sampah dengan berbagai 

permasalahan yang ditimbulkannya. 

Dengan melakukan recycle 

atau daur ulang, benda-benda yang 

sebelumnya tidak bermanfaat dan 

menjadi sampah bisa diolah menjadi 

barang-barang baru yang memiliki 

manfaat dan kegunaan baru. Fungsi 

barang pada saat sebelum dan sesudah 

melalui proses recycle bisa jadi akan 

berbeda. Sebagai contoh, semisal 

sebuah botol air kemasan yang 

semula menjadi wadah air minum, 

setelah di-recycle berubah menjadi 

pot sebagai tempat menanam tanaman 

hias atau diubah menjadi wadah 

pencil dan lain-lain. Contoh recycle 

lainnya adalah sampah dedaunan dan 

organik lainnya diolah menjadi pupuk 

kompos.  

Kearifan Lokal 

Untuk mulai menerapkan 

kearifan lokal tentu saja kita harus 

mengetahui dan mengenal kearifan 

lokal. Pertama kita mulai dari 

pengertian kearifan lokal. Menurut 

Petrasa Wacana  kearifan lokal me-

rupakan seperangkat pengetahuan 

yang dikembangkan oleh suatu 

kelompok masyarakat setempat 

(komunitas) yang terhimpun dan 

terangkum dari pengalaman panjang 

manusia menggeluti alam dalam 

ikatan hubungan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak 

(manusia dan lingkungan) secara 
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berkelanjutan dan dengan ritme yang 

harmonis. Kemudian kita lanjutkan 

dengan kearifan lokal yang spesifik 

mengenai lingkungan yaitu kearifan 

lingkungan. Kearifan lingkungan 

(ecological wisdom) merupakan 

pengetahuan yang diperoleh dari 

abstraksi pengalaman adaptasi aktif 

terhadap lingkungannya yang khas. 

Pengetahuan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk ide, aktivitas dan 

peralatan. Kearifan lingkungan yang 

diwujudkan ke dalam tiga bentuk 

tersebut dipahami, dikembangkan, 

dipedomani dan diwariskan secara 

turun-temurun oleh komunitas 

pendukungnya. Sikap dan perilaku 

menyimpang dari kearifan 

lingkungan, dianggap penyimpangan 

(deviant), tidak arif, merusak, 

mencemari, mengganggu dan lain-

lain. Kemudian kita juga dapat 

menggali lebih dalam lagi mengenai 

kearifan lingkungan. Kearifan 

lingkungan dimaksudkan sebagai 

aktivitas dan proses berpikir, 

bertindak dan bersikap secara arif dan 

bijaksana dalam mengamati, 

memanfaatkan dan mengolah alam 

sebagai suatu lingkungan hidup dan 

kehidupan umat manusia secara 

timbal balik. Kesuksesan kearifan 

lingkungan itu biasanya ditandai 

dengan produktivitas, sustainabilitas 

dan equtablitas atau keputusan yang 

bijaksana, benar, tepat, adil, serasi 

dan harmonis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Perilaku Konsumsi 

Berwawasan Lingkungan Yang 

Sesuai Dengan  Pitutur Luhur “Ibu 

Bumi Bapa Aksa” 

Keadaan lingkungan kita 

sekarang memang memiliki berbagai 

masalah yang mengglobal. Dampak 

masalah-masalah lingkungan ini 

dirasakan oleh masyarakat yang 

tinggal di seluruh dunia. Masalah-

masalah lingkungan ini mem-

butuhkan solusi penanganan 

lingkungan yang dapat membuat 

keadaan lingkungan kita menjadi 

lebih baik. Mengapa kita tidak 

berkaca ke masa lalu saat lingkungan 

kita masih asri. Bagaimana cara 

orang-orang pada saat itu menjaga 

lingkungan mereka? Jawabannya 

mereka menerapkan kearifan lokal. 

“ketakutan akan hancurnya 

lingkungan hidup di Indonesia tidak 

akan terjadi bila kearifan lingkungan 
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atau kearifan lokal masyarakat (local 

wisdom) yang sudah ada di dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia 

sejak zaman dahulu tetap terpelihara 

dengan baik” (Fadmin Prihatin 

Malau, Kembali kepada Kearifan 

Lokal Lingkungan Indonesia). Oleh 

karena itu sebaiknya kita mulai 

kembali kepada kearifan lokal dalam 

usaha kita menjaga lingkungan. 

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan 

Lingkungan 

Masyarakat Indonesia dengan 

ribuan komunitas mengembangkan 

kearifan lokal sesuai dengan 

karakterisktik lingkungan yang khas. 

Secara suku bangsa terdapat lebih 

kurang 555 suku bangsa atau sub suku 

bangsa yang tersebar di wilayah 

Kepulauan Nusantara. Dalam 

beradaptasi terhadap lingkungan, 

kelompok-kelompok masyarakat 

tersebut mengembangkan kearifan 

lingkungan sebagai hasil abstraksi 

pengalaman mengelola lingkungan. 

Sering kali pengetahuan mereka 

tentang lingkungan setempat sangat 

rinci dan menjadi pedoman yang 

akurat bagi masyarakat yang 

mengembangkan kehidupan di 

lingkungan pemukiman mereka. 

Pengetahuan rakyat itu biasanya 

berbentuk kearifan yang sangat dalam 

maknanya dan sangat erat kaitannya 

dengan pranata ke-budayaan, 

terutama pranata kepercayaan 

(agama) dan hukum adat yang 

kadang-kadang diwarnai dengan 

mantra-mantra. Hal ini merupakan 

kumpulan abstraksi pengalaman yang 

dihayati oleh segenap anggota 

masyarakat pendukungnya dan 

menjadi pedoman atau kerangka 

acuan untuk melihat, memahami dan 

memilah-milah gejala yang dihadapi 

serta memilih strategi dalam bersikap 

maupun bertindak dalam mengelola 

lingkungan. Langkah yang tepat 

dalam usaha untuk mewujudkan 

kearifan lingkungan adalah dengan 

mengkaji kembali tragedi yang ada di 

masyarakat tentang usaha mereka 

untuk mewujudkan keseimbangan 

kehidupannya dengan lingkungan-

nya. Tradisi dan aturan lokal yang 

tercipat dan diwariskan turun 

menurun untuk mengelola 

lingkungan, dapat merupakan materi 

penting bagi penyusunan kebijakan 

yang baru tentang lingkungan. 

Norma-norma yang mengatur 

kelakuan manusia dalam berinteraksi 
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dengan lingkungannya, ditambah 

dengan kearifan ekologi tradisional 

yang mereka miliki, merupakan etika 

lingkungan yang mempedomani 

perilaku manusia dalam mengelola 

lingkungannya. 

Dalam falsafah Jawa dikenal 

pitutur luhur yang berarti kata-kata 

luhur atau bisa juga diartikan kata-

kata bijak. Bagi masyarakat Jawa, 

pitutur luhur diperoleh dari leluhur 

mereka yang mengajarkan nilai-nilai 

kehidupan tentang bagaimana 

bersikap kepada sesama manusia 

maupun perlakuan terhadap alam. 

Pitutur luhur “Ibu Bumi Bapa Aksa” 

mempunyai arti atau makna ibu 

adalah bumi, bapak adalah langit. 

Maksudnya bumi adalah simbol yang 

memberikan kesuburan tanah sebagai 

tempat kegiatan pertanian. Langit 

adaalah simbol bapak yang mem-

berikan berkah lewat hujan. Ajaran 

ini mengajarkan kita melakukannya 

kepada kedua orang tua. Jika kita 

merusak bumi, maka langit pun akan 

ikut marah. Seperti halnya jika kita 

berbuat tidak baik kepada ibu, maka 

pun akan marah, demikian pula 

sebaliknya. Sebagai contoh adanya 

perusakan hutan. Hutan merupakan 

penopang keseimbangan ekosistem. 

Jika kita rusak, maka ekosistem akan 

kacau dan iklim menjadi tidak 

menentu. Akibatnya langit me-

nunjukkan kemarahannya dengan 

fenomena seperti badai, curah hujan 

tinggi, dan lain-lain. 

Upaya menjaga pelestarian 

lingkungan hidup hendaknya dengan 

cara menyisipkan pendidikan 

lingkungan hidup yang kembali pada 

kearifan lokal kedalam materi 

pembelajaran. Pelaksanaan pendidik-

an lingkungan hidup ini sebaiknya 

dilakukan dengan pendekatan yang 

melibatkan peran aktif semua unsur di 

sekolah dan perguruan tinggi yang 

yang lebih mengutamakan 

pembentukan sikap dan kepedulian-

nya terhadap lingkungan. Pendidikan 

lingkungan hidup dapat juga 

dimasukan dalam kegiatan ekstra 

kurikuler dalam wujud kegiatan 

kongkret dengan mengarah pada 

pembentukan sikap kepribadian yang 

berwawasan lingkungan, seperti 

penanaman pohon pengelolaan 

sampah, serta pembahasan actual 

tentang isu lingkungan hidup. Dengan 

demikian pendidikan lingkungan 

hidup dapat terintregasi-kan pada 
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berbagai aktivitas sehingga akan 

tercapai perbaikan situasi lingkungan 

secara terus-menerus dan menjadikan 

sekolah berwawasan lingkungan. 

Sedangkan metode pem-

bahasan lingkungan seyogyanya di-

tekankan pada kerja kelompok, 

praktik laboraturium, kerja proyek, 

kerja sosial dan berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan pelestarian 

lingkungan hidup. Hal yang paling 

mudah dilakukan adalah pengenalan 

mengenai bagaimana cara mendaur 

ulang sampah. Selanjutnya strategi 

pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup dengan menggunakan 

pendekatan intergrasi dalam kegiatan 

sekolah mengacu pada kebijaksanaan 

pemerintah tentang lingkungan hidup, 

menggunakan satuan organisasi yang 

sudah ada. Untuk itu tentu diperlukan 

proses yang berkelanjutan dan 

konsisten, serta perlu ada monitoring 

dan evaluasi untuk mengukur 

keberhasilan program. 

Adapun strategi untuk 

mewujudkan perilaku bagi seluruh 

lapisan masyarakat bisa dilakukan 

dengan meningkatkan kesadaran 

seluruh lapisan masyarakat untuk 

memelihara kelestarian lingkungan 

hidup. Dalam hal ini perlu digalakan 

pemahaman tentang etika lingkungan 

hidup. Strategi yang dipilih untuk 

keberlanjutan sumber daya alam 

disesuaikan dengan tipe manusia, 

yaitu tipe manusia yang meng-

gunakan sumber daya alam di bawah 

minimum dan menggunakan hanya 

secukupnya di ikuti dengan pe-

lestarian, maka yang dilakukan adalah 

sikap untuk mempertahankan 

perilaku tersebut serta mengajak 

menyebarluaskan perilaku tersebut 

kepada masyarakat di sekitarnya. 

Untuk tipe manusia menggunakan 

sumber daya alam dengan boros maka 

perlu penyadaran diri bahwa sudah 

saatnya hidup secukupnya bukan 

tidak mampu beli tetapi karena 

timbulnya kesadaran bahwa semua 

hal yang bersifat konsumen-isme itu 

akan mencemari lingkungan padahal 

alam memiliki keterbatasan untuk 

menampung dan menetralkan zat 

pencemar tersebut. Untuk tipe 

manusia serakah yang tidak pernah 

puas mengeksplorasi alam perlu ada 

tindakan tegas berupa sanksi yang 

sesuai dengan kerusakan yang 

dibuatnya terhadap alam dari 

pemerintah atau dari masyarakat 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

614 
 

sehingga tidak terulang lagi tindakan 

serupa.  

Dari pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa sebagai 

konsumen sudah semestinya kita 

dalam berkonsumsi harus menerap-

kan green consumption dengan 

menerapkan prinsip 4R yakni: 

Replace (mengganti), Reduce 

(mengurangi), Re-use(memakai), dan 

Recycle (daur ulang). 

 

KESIMPULAN 

Pola konsumsi masyarakat 

terkadang terlalu mengeksploitasi dan 

terkadang  dampak yang di-timbulkan 

dari pola konsumtif masyarakat 

mengakibatkan ke-rusakan 

lingkungan. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi dampak kerusakan 

lingkungan hidup yang semakin parah 

dibutuhkan sebuah pendidikan 

lingkungan hidup.  Dalam upaya 

pelestarian lingkungan sebaiknya kita 

mulai kembali kepada kearifan lokal 

dalam usaha kita menjaga 

lingkungan. Dalam falsafah Jawa 

dikenal pitutur luhur “Ibu Bumi Bapa 

Aksa” mempunyai arti atau makna 

ibu adalah bumi, bapak adalah langit. 

Maksudnya bumi adalah simbol yang 

memberikan kesuburan tanah sebagai 

tempat kegiatan pertanian. Langit 

adalah simbol bapak yang mem-

berikan berkah lewat hujan. Jika kita 

rusak, maka ekosistem akan kacau 

dan iklim menjadi tidak menentu. 

Akibatnya langit menunjukkan 

kemarahannya dengan fenomena 

seperti badai, curah hujan tinggi, dan 

lain-lain. Berkaca dari pernyataan 

tersebut sebagai konsumen seyogya-

nya berkonsumsi secara efisien dan 

tidak merusak lingkungan. Ada 

beberapa hal kreatif dan efektif yang 

bisa kita lakukan yaitu menerapkan 

prinsip 4R: Replace (mengganti), 

Reduce (mengurangi), Re-

use(memakai), dan Recycle (daur 

ulang). 
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Abstrak 

 
Siswa sebagai pelaku konsumsi harus bersikap rasional terhadap barang dan jasa yang 

dikonsumsinya. Bersikap rasional yaitu mempertimbangkan fungsi atau kegunaan pada saat 

mengkonsumsi barang atau jasa daripada mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang 

tersebut. Sikap yang mencerminkan kecenderungan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi, pada dasarnya telah dikenal oleh siswa SMA sejak mereka mengenal aktivitas ekonomi di 

lingkungan keluarga, maupun masyarakat di sekitar kehidupannya. Pemahamannya kemudian 

diperkaya melalui pendidikan ekonomi di sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 

kelas akhir di SMA.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap berekonomi rasional siswa siswi SMA melalui gaya hidup. Tulisan ini akan 

menghasilkan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu 

Proposional Stratified Random Sampling. 
 
Kata Kunci: sikap berekonomi rasional, gaya hidup 

 

PENDAHULUAN 

Pada Era Global dan pasar 

bebas, berbagai jenis barang dan jasa 

dengan ratusan merek membanjiri 

pasar Indonesia. Persaingan antar 

merek setiap produk  akan semakin 

tajam dalam merebut konsumen. 

Banyak kemudahan dalam 

penawaran barang dan jasa setiap 

produk.  Bagi konsumen, pasar 

menyediakan berbagai pilihan 

produk dan merek yang banyak. 

Konsumen bebas memilih produk 

dan merek yang akan dibelinya. 

Keputusan membeli ada pada diri 

konsumen. Konsumen akan 

menggunakan berbagai kriteria 

dalam membeli produk dan merek 

tertentu (Sumarwan, 2004:2). 

Diantaranya adalah ia akan membeli 

produk yang sesuai kebutuhannya, 

seleranya dan daya belinya. 

Konsumen tentu akan memilih 

produk yang bermutu lebih baik 

dengan harga yang lebih murah. 

Pada siswa SMA yang berada  

di usia remaja, perilaku konsumsi 

tidak lepas dari pengaruh teman 

sebaya maupun orang-orang 

disekitarnya. Perilaku konsumsi 

mailto:ika.2704wijayanti@gmail.com


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

617 
 

siswa SMA saat ini secara empirik 

terlihat mempunyai perilaku 

konsumtif yang tinggi, terlihat pada 

perilaku siswa yang terbiasa makan di 

restoran atau café-café, jalan-jalan 

dan berbelanja di Mall memiliki 

berbagai jenis handphone, berbelanja 

lewat online dan berbagai macam 

barang-barang yang lain. Perilaku 

konsumsi siswa dianggap konsumtif 

karena kebutuhan atau konsumsi 

yang dilakukan tidak sesuai dengan 

kemampuan orang tua, apabila hal ini 

dibiarkan maka akan mempunyai 

dampak yang negatif untuk itu maka 

diperlukan pendidikan ekonomi baik 

di lingkungan keluarga maupun 

dilingkungan sekolah yang akan 

membentuk “melek” ekonomi 

sehingga akan menciptakan perilaku 

ekonomi yang rasional. 

Tingkat pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga bukanlah 

sekedar penyampaian atau 

pendidikan yang diajarkan oleh orang 

tua saja, namun yang menjadi 

landasan adalah hasil dari pendidikan 

tersebut yang akhirnya membentuk 

siswa bertindak rasional dalam 

melakukan tindakan ekonomi atau 

sebaliknya mereka mengabaikan 

pendidikan yang diberikan orang tua 

mereka. Intensitas pendidikan 

ekonomi keluarga tergantung pada 

seberapa besar frekuensi orang tua 

dalam memberikan keteladanan 

bersikap rasional dengan pemberian 

contoh nyata dalam aktivitas 

konsumtif yang efisien, serta 

pemberian penjelasan tentang 

berperilaku ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari. Mereka 

beranggapan pada masa remaja, 

mereka dapat dengan bebas 

melakukan apa yang mereka suka. 

Jika tidak mengikuti perkembangan, 

berarti mereka tidak modern atau 

ketinggalan zaman. Saat ini dampak 

modernisasi pada remaja khususnya 

siswa SMA sudah sangat mudah 

ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari. Tampak ada perbedaan nilai 

pada remaja generasi sebelumnya. 

Perbedaan tersebut nampak dari 

kecenderungan prilaku pada  

dihadapkan pada gaya hidup yang 

hedonis dan mengutamakan 

kesenangan semata sebagai tujuan 

hidup. Menurut Entin (2016), bahwa 

siswa dengan anggaran yang tinggi 

justru mengalokasikan lebih banyak 

dana untuk kebutuhan pengeluaran 
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lainnya yang lebih bersifat tersier dan 

kesenangan semata, seperti menonton 

bioskop, menonton konser, 

bertamasya. Sehingga pada akhirnya, 

perilaku konsumsi pada siswa kurang 

memperhatikan skala proiritas dan 

cenderung tidak rasional. 

Lingkungan sosial baik dalam 

keluarga, sekolah maupun  

masyarakat  merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif siswa. Lingkungan sosial 

keluarga merupakan kondisi sosial 

ekonomi orang tua yang dapat diukur 

dengan pekerjaan orang tua, 

penghasilan orang tua, dan 

pendidikan orang tua. Status sosial 

ekonomi merupakan suatu 

keberadaan kelompok-kelompok 

bertingkat dalam masyarakat tertentu, 

yang anggota-anggotanya memiliki 

kekuasaan, hak-hak istimewa, dan 

prestice yang berbeda (Sanderson, 

1993:146). Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan perilaku konsumsi 

siswa tidak lepas dari pengaruh 

tingkat status sosial ekonomi orang 

tua. Orang tua yang memiliki 

penghasilan tinggi maka seseorang 

cenderung memiliki gaya hidup yang 

tinggi pula dan orang tua yang 

memiliki penghasilan rendah maka 

seseorang cenderung memiliki gaya 

hidup sederhana. Gaya hidup siswa 

dapat berubah, akan tetapi perubahan 

ini bukan disebabkan oleh 

berubahnya kebutuhan. Pada masa 

remaja atau puber, bukan orang tua 

lagi yang menjadi model, melainkan 

orang-orang yang umum sama yang 

menjadi model utama (Fudyartanta, 

2012). 

Rasionalitas ekonomi sebagai 

sikap yang mencerminkan 

kecenderungan bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi, 

pada dasarnya telah dikenal oleh 

siswa SMA sejak mereka mengenal 

aktivitas ekonomi di lingkungan 

keluarga, maupun masyarakat di 

sekitar kehidupannya. 

Pemahamannya kemudian diperkaya 

melalui pendidikan ekonomi di 

sekolah, mulai dari jenjang Sekolah 

Dasar (SD) hingga kelas akhir di 

SMA. Meskipun demikian secara 

umum nampak bahwa sikap dan 

perilaku ekonomi siswa SMA, 

kurang rasionalitas. Bila ditelaah, 

penyebabnya dapat berasal dari 

lingkungan keluarga dan masyarakat, 

karena di lingkungan tersebut, selain 
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belajar, siswa SMA juga memperoleh 

pengaruh negatif terkait dengan nilai-

nilai rasionalitas ekonomi. 

Kelemahan pendidikan ekonomi di 

sekolah, dapat pula menjadi 

penyebab kurang rasionalnya siswa 

SMA dalam sikap dan perilaku 

ekonomi. 

Salah satu cara untuk 

mengajarkan siswa agar memiliki 

sikap berekonomi rasional , adalah 

dengan memberikan pemahaman 

untuk menjauhi perilaku konsumtif, 

dapat mempergunakan uang saku 

yang diberikan orang tua dengan baik 

dan tidak mudah terbujuk iklan yang 

menggiurkan baik online maupun 

offline. Dan untuk orang tua 

hendaknya mengantisipasi pola 

konsumsi dan gaya hidup di dalam 

keluarga sehingga pendidikan 

keuangan keluarga khususnya anak 

akan menuju arah yang lebih baik. 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI SIKAP 

BEREKONOMI RASIONAL 

1. Faktor Lingkungan. Ditinjau dari 

lingkungan sosial maka 

lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa dan 

karakter seorang anak. Apabila 

seorang anak berada di dalam 

lingkungan yang baik maka dapat 

memberikan pengaruh yang baik 

pula bagi perkembangan karakter 

anak, begitu juga sebaliknya, 

lingkungan yang tidak baik juga 

dapat memberikan pengaruh yang 

tidak baik bagi perkembangan 

karakter anak. Sebagai orang tua 

harus pintar dan jeli dalam 

memilih lingkungan yang baik 

bagi anak karena akan menentukan 

perkembangan karakter anak. 

Lingkungan sosial terdiri dari cara 

orang tua mendidik anak, keadaan 

ekonomi keluarga, masyarakat 

disekitar tempat tinggal siswa, 

teman bergaul siswa, dan 

hubungan siswa dengan siswa, 

sedangkan yang termasuk 

lingkungan nonsosial adalah 

suasana rumah, siaran televisi, 

serta keadaan gedung dan suasana 

rumah. Bentuk dan isi serta cara-

cara pendidikan di dalam keluarga 

akan selalu mempengaruhi tumbuh 

dan berkembangnya watak, budi 

pekerti dan kepribadian setiap 

manusia (Syah, 2006:152). 
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2. Faktor keluarga. Ditinjau dari 

intensitas pendidikan ekonomi 

keluarga, lingkungan keluarganya 

merupakan media pertama yang 

berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang khususnya anak-anak. 

Di dalam lingkungan keluarga kita 

di berikan berbagai pendidikan 

supaya seorang anak menjadi 

mandiri, tidak hanya mandiri 

saja  akan tetapi kita juga bisa 

mengarahkan anak tersebut kepada 

keputusannya sendiri untuk 

mengembangkan kemampuan 

mental, sosial, emosional maupun 

fisik yang ia miliki. Sehingga 

dapat mengembangkan suatu 

kehidupan yang sehat dan juga 

produktif. Lingkungan keluarga 

merupakan bekal bagi siswa dalam 

melakukan sosialisasi di dalam 

lingkungan sosial yang 

cangkupannya luas, tidak hanya 

dalam suasana rumah saja, tetapi 

juga bisa kita menggunakan bekal 

itu dalam lingkungan sosial di 

sekolah dan hidup bermasyarakat 

khususnya tentang sikap 

berekonomi rasional. Peran 

keluarga sangat dominan, baik 

dalam membentuk sikap, tingkah 

laku ekonomi. Anak-anak pada 

waktu kecil menerima cara 

mengelola keuangan yang baik,  

maka mereka akan tumbuh 

menjadi pribadi yang tangguh. 

Disamping itu mereka akan 

menjadi orang yang rasional dalam 

berkonsumsi, artinya dalam 

membeli barang selalu ditekankan 

pada kebutuhan bukan keinginan. 

Intensitas pendidikan ekonomi 

keluarga menurut Wahyono 

(2001) yaitu: 

a. Keteladanan yaitu proses 

pendidikan ekonomi yang 

diberikan oleh orang tua kepada 

anak melalui pemberian contoh 

nyata dalam aktivitas ekonomi 

sehari-hari. Indikator untuk 

mengukurnya terdiri dari: a) 

pemberian contoh nyata dalam 

aktivitas konsumsi yang 

bersifat efisien. b) pemberian 

contoh nyata dalam aktivitas 

produktif yang bersifat efisien. 

b. Penjelasan Verbal yaitu proses 

pendidikan ekonomi yang 

diberikan oleh orang tua kepada 

anaknya melalui pemberian 

penjelasan tentang masalah-

masalah ekonomi dalam 
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kehidupan sehari-hari. 

Indikator untuk mengukurnya 

terdiri dari: a) frekuensi 

pemberian penjelasan tentang 

aktivitas produktif dan 

ketelitian dalam pemanfaatan 

uang maupun sumber daya lain, 

b) strategi dalam memberikan 

penjelasan. 

c. Tuntutan perilaku yang relevan 

yaitu proses pendidikan 

ekonomi yang diberikan oleh 

orang tua kepada anaknya 

melalui pembiasaan berperilaku 

ekonomis dalam kehidupan 

sehari-hari. Indikator untuk 

mengukur terdiri: a) 

pembiasaan untuk 

memanfaatkan waktu bagi 

aktivitas yang produktif , b) 

pembiasaan untuk rajin 

menabung, c) pembiasaan 

untuk berhemat, d) pembiasaan 

untuk mengatur uang dalam 

pemenuhan kebutuhan, e) 

pembiasaan untuk selektif 

dalam pembelian barang dan 

jasa. 

d. Diskusi atau kasus-kasus yang 

relevan yaitu, proses 

pendidikan ekonomi yang 

diberikan orang tua kepada 

anaknya melalui dialog tentang 

masalah-masalah 

ekonomi.Indikator untuk 

mengukurnya terdiri dari : a) 

frekuensi diskusi akan kasus-

kasus yang berkaitan dengan 

masalah ekonomi, b) persepsi 

terhadap pendapat dan 

pernyataan anak dalam diskusi, 

c) variasi topik yang 

didiskusikan. 

 

3. Faktor perubahan gaya hidup. 

Ditinjau dari gaya hidup, 

terjadinya perubahan gaya hidup 

dari generasi ke generasi karena 

adanya perubahan sosial di 

masyarakat dan lingkungan 

ekonomi yang berubah, 

merupakan peluang bagi pemasar 

untuk menciptakan produk dan 

menyesuaikan produknya sesuai 

dengan gaya hidup pasar yang 

dituju. Beberapa produk baru 

diciptakan di era internet, Restoran 

café yang dilengkapi Wifi, belanja 

online, merupakan layanan 

tambahan yang disediakan karena 

perubahan gaya hidup konsumen 

(Suryani,2013). Sehingga siswa 
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sebagai konsumen harus lebih jeli 

dalam pemilihan barang dan jasa, 

tidak hanya mengandalkan 

keinginan semata. 

4. Ditinjau dari sikap berekonomi 

rasional , bahwa manusia dalam 

perilaku ekonomi senantiasa 

bertindak rasional, artinya secara 

umum tindakan manusia telah 

direncanakan sebelumnya dan 

dilakukan secara sadar melalui 

pemikiran yang matang 

(Zamroni,1992). Anak muda 

zaman sekarang tidak mampu 

mengelola keuangannya, 

cenderung bersifat boros. Barang-

barang yang mereka gunakan 

bukan berdasarkan  apa yang 

mereka butuhkan tetapi lebih 

kepada meningkatkan gengsi, 

derajat maupun gaya hidup saja. 

Konsumsi seperti ini lebih bersifat 

konsumtif atau konsumsi gengsi 

semata. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian explanatori (explanatory 

recearch) dengan pendekatan 

kuantitatif yang menggunakan teknik 

analisis jalur (path analysis). Teknik 

ini dipilih untuk mencari hubungan 

antara variabel dengan variabel yang 

lain yang bersifat sebab akibat dan 

memamparkan pengaruh variabel –

variabel yang berkaitan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

ada 4,yaitu Lingkungan sosial  (X1), 

Intensitas Pendidikan Ekonomi 

Keluarga (X2), Gaya Hidup (X3)  dan 

variabel sikap  Berekonomi Rasional 

(Y). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelas X, XI,  dan XII 

IPS siswa siswi SMA Negeri 1 

Tenggarang Bondowoso yang 

berjumlah  siswa 258 siswa. Siswa 

yang dijadikan sampel penelitian ini 

diambil secara random (acak) dari 

siswa siswi SMAN 1 Tenggarang di 

masing-masing kelas yaitu mulai 

kelas X sampai dengan kelas XII 

program IPS. Pengambilan sampel ini 

menggunakan teknik proportional 

random sampling.  Penetapan Teknik 

ini digunakan karena sampel berasal 

dari beberapa tingkat kelas IPS yang 

memiliki kondisi berbeda sehingga 

sampel perlu diambil secara 

proporsional. . Jumlah total siswa dari 

ketiga tingkat kelas IPS tersebut yang 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

623 
 

dijadikan sampel penelitian adalah 

212 siswa. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode kuesioner. 

 

SIMPULAN 

Siswa di dalam bersikap 

rasional dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu lingkungan sosial, keluarga, 

dan gaya hidup. 

(1) Lingkungan sosial yang 

terdiri dari keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

jiwa dan karakter seorang anak yang 

akan menciptakan sikap anak itu 

rasional atau irasional. 

(2) Intensitas pendidikan 

ekonomi keluarga. Di dalam keluarga 

seberapa besar frekuensi dan proses 

pendidikan ekonomi yang diterapkan 

oleh orang tua agar timbul sikap 

positif dalam aktivitas ekonomi. 

(3) Gaya hidup. Siswa berasal 

dari berbagai macam latar belakang 

dan status sosial orang tua yang 

berbeda, sehingga pola sikap yang 

terwujud dalam gaya hidup mereka 

juga akan berbeda pula. Perbedaan 

tersebut nampak dari kecenderungan 

perilaku pada remaja jaman sekarang 

yang dihadapkan pada gaya hidup 

yang hedonis dan mengutamakan 

kesenangan semata sebagai tujuan 

hidup. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan membangun kecintaan siswa terhadap lingkungan hidup yang ada di 

sekitarnya. Dalam hal ini, pembelajaran geografi berbasis observasi sungai dijadikan sebagai 

media untuk membangun kecintaan siswa terhadap lingkungan hidup. Rancangan penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas mengambil sampel siswa SMA. Metode pengumpulan data berupa 

observasi, angket, dokumentasi dan catatan lapangan. Data nilai cinta lingkungan yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Sedangkan data hasil belajar dianalisis 

dengan membandingkan persentase rata-rata perolehan hasil belajar pada siklus I dengan siklus 

II. Pembelajaran geografi berbasis observasi sungai terbukti mampu meningkatkan hasil belajar 

dan menginternalisasi nilai cinta lingkungan dengan memahami sebab dan akibat dari kerusakan 

lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar siswa.  
   
Kata kunci: internalisasi nilai cinta lingkungan, hasil belajar, lingkungan hidup, pembelajaran 

geografi, observasi sungai 

 

 

Manusia tidak bisa lepas dari 

lingkungan. Manusia berusaha 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan tempat tinggalnya, dan 

memanfaatkan segala sesuatu yang 

ada di dalamnya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Hubungan manusia dengan 

lingkungan seharusnya bersifat multi 

arah yang artinya tidak hanya 

manusia saja yang mempengaruhi 

keberadaan dan kelangsungan  

lingkungan hidup, tetapi juga 

sebaliknya. Diantara manusia dan 

lingkungan terdapat hubungan timbal 

balik, keduanya saling mempengaruhi 

satu sama lain. Namun pada 

kenyataannya banyak manusia yang 

memanfaatkan lingkungan dengan 

serakah sehingga merubah fungsi dari 

lingkungan hidup itu sendiri.  

Menjaga kelestarian 

lingkungan hidup tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, 

melainkan semua manusia yang ada 

di bumi. Setiap orang harus 

mailto:ikayunita.indra@gmail.com
mailto:ach.fatchan.fis@um.ac.id
mailto:ruja.nyoman@gmail.com


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

625 
 

melakukan suatu tindakan untuk 

meminimalisir terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup. Sekecil apapun 

usaha yang kita lakukan, sangat besar 

manfaatnya bagi  generasi penerus 

bangsa.  

Menurut pasal 1 UU No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dinyatakan 

bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, 

yang memengaruhi kelanngsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup. 

Hakikatnya pengelolaan lingkungan 

hidup oleh manusia adalah bagaimana 

manusia melakukan berbagai upaya 

agar kualitas manusia meningkat 

sementara kualitas lingkungan juga 

semakin baik. Lingkungan yang 

berkualitas pada akhirnya akan 

memberikan manfaat bagi manusia, 

yaitu meningkatkan kesejahteraan.  

Dewasa ini nilai karakter cinta 

lingkungan pada masyarakat sangat 

rendah. Terlihat banyak orang yang 

menganggap remeh adanya 

permasalahan-permasalahan 

lingkungan di sekitarnya, termasuk 

siswa. Meskipun sejatinya siswa 

sebagai generasi penerus bangsa 

harus mempunyai sikap yang lebih 

tanggap mengenai permasalahan-

permasalahan lingkungan tersebut. 

Oleh karena itu, pendidikan di 

sekolah sebaiknya tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan saja, 

tetapi juga nilai karakter cinta 

lingkungan. 

Manusia sebagai penguasa 

lingkungan hidup di bumi berperan 

besar dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Seiring dengan semakin 

pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, banyak 

pabrik-pabrik yang dibangun di 

sekitar pemukiman warga sehingga 

menyebabkan timbulnya pencemaran 

lingkungan. Seperti halnya yang 

terjadi di pabrik gula Cukir yang 

berada di Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang, yang setiap 

beroperasi ikut menyumbang 

kerusakan lingkungan di sekitar 

daerah tersebut. Kerusakan 

lingkungan yang terjadi berupa 

pencemaran udara dan pencemaran 

sungai yang berada tepat di depan 

pabrik gula tersebut.  
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Pembelajaran geografi 

berbasis observasi sungai merupakan 

pembelajaran yang bertujuan 

mendorong dan memberikan 

kesempatan kepada siswa 

memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan 

kepedulian, komitmen untuk 

melindungi, memperbaiki serta 

memanfaatkan lingkungan hidup 

secara bijaksana, turut menciptakan 

pola perilaku baru yang bersahabat 

dengan lingkungan hidup, 

mengembangkan etika lingkungan 

hidup dan memperbaiki kualitas 

hidup. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Proses pendidikan di sekolah, 

tidak hanya menekankan pada 

akumulasi pengetahuan materi 

pelajaran, tetapi yang diutamakan 

adalah kemampuan siswa untuk 

memperoleh pengetahuannya sendiri 

(Sanjaya, 2007). Pendapat tersebut 

juga sangat relevan dengan 

pembelajaran observasi sungai yang 

menuntut siswa mampu menemukan 

konsep belajarnya sendiri 

berdasarkan dari pengalaman yang 

diperolehnya di lapangan. Guru 

berfungsi sebagai fasilitator yang 

bertugas memberikan bimbingan, 

arahan, dan motivator siswa dalam 

pembelajaran observasi sungai.  

Kegiatan pembelajaran 

berbasis observasi sungai mengajak 

siswa untuk mengamati kualitas air 

sungai yang berada tepat di depan 

pabrik gula Cukir. Penelitian ini 

sejalan dengan pendapat Fatchan, 

Purwito, Marhadi, dan Sukamto 

(2005) yang menyatakan bahwa 

sungai merupakan salah satu dari 

kondisi alam yang sangat relevan jika 

digunakan dalam pembelajaran IPS-

Geografi. Kegiatan ini diawali 

dengan pengambilan sampel air 

sungai oleh siswa, kemudian siswa 

mengidentifikasi tingkat kualitas air 

tersebut berdasarkan parameter fisik 

(melalui indakator bau, warna, dan 

tingkat kekeruhan air). Setelah itu 

secara berkelompok siswa berdiskusi 

tentang aktivitas-aktivitas manusia 

yang mempengaruhi menurunnya 

kualitas air sungai tersebut.  

Pembelajaran berbasis 

observasi sungai memberikan 

pemahaman lebih mendalam 

mengenai sebab dan akibat yang akan 
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timbul dari aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia. Dengan 

demikian, siswa akan lebih mencintai 

kelestarian lingkungan hidup. Wujud 

kecintaan siswa terhadap lingkungan 

hidup berupa sikap peduli terhadap 

kebersihan dan keindahan terutama 

yang berada di sekitar lingkungan 

sekolahnya. Hal tersebut diperkuat 

dengan pendapat Fatchan, dkk. 

(2004) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis observasi 

lapangan menjadi salah satu pola 

transformasi pendidikan bagi siswa 

dengan lingkungannya. 

Selanjutnya hasil penelitian 

Fatchan dan Purwanto (2009) 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

studi lapang pada kasus daerah yang 

sering dilanda bencana alam untuk 

para siswa SMP pada materi pelajaran 

IPS-Geografi dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas serta hasil 

belajar siswa. Pernyataan tersebut 

juga diperkuat oleh temuan 

Basmajian 1978 dalam Lawson 

(1992) yang mencatat bahwa studi 

lapangan lebih mampu mendatangkan 

penalaran yang konkrit bagi siswa. 

Harapan peneliti, dengan mengajak 

siswa melakukan observasi sungai, 

siswa mampu memecahkan 

permasalahan-permasalahan 

lingkungan yang ada disekitarnya dan 

lebih mencintai lingkungan hidup. 

Pembelajaran observasi 

lapangan membawa anak-anak keluar 

kelas dengan harapan: 1) memperoleh 

pengalaman langsung, 2) 

mengumpulkan bahan untuk 

pelajaran, 3) mengarahkan dan 

memperluas minat, 4) memperkaya 

pengajaran di kelas, 5) melatih 

berorganisasi, bertanggung jawab, 

dan saling mempercayai 

(Engkoswara, 1998). Pembelajaran 

ini mengajak siswa untuk melakukan 

observasi langsung ke sungai yang 

berada tepat di depan pabrik gula 

Cukir. Siswa mengambil sampel air 

sungai kemudian mengamati dan 

meneliti kualitas air tersebut.  

Cinta menurut Kamus Ilmiah 

Populer yaitu kasih sayang atau rasa 

kasih. Sedangkan lingkungan ialah 

segala sesuatu yang berada di sekitar 

tempat tinggal kita, yaitu mencakup 

manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan, dan benda-benda tidak 

bernyawa. Lingkungan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai daerah yang termasuk di 
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dalamnya, sedangkan lingkungan 

alam diartikan sebagai keadaan 

(kondisi, kekuatan) sekitar, yang 

mempengaruhi perkembangan dan 

tingkah laku organisme. Jadi, cinta 

lingkungan merupakan rasa sayang 

yang ada pada diri individu terhadap 

semua benda, kondisi dan segala 

sesuatu yang terdapat dalam suatu 

tempat atau tempat makhluk hidup 

yang mempengaruhi 

keberlangsungan hidupnya. Sehingga 

dengan rasa kasih tersebut manusia 

mempunyai keinginan untuk menjaga 

dan memelihara lingkungan di 

manapun mereka berada.  

Cinta lingkungan merupakan 

salah satu dari 18 indikator karakter 

bangsa menurut Kemendiknas. 

Pendidikan karakter bangsa bisa 

dilakukan dengan pembiasaan  nilai 

moral luhur kepada peserta didik dan 

membiasakan mereka dengan 

kebiasaan yang sesuai dengan 

karakter kebangsaan. Cinta 

lingkungan mempunyai nilai-nilai 

karakter yang terkandung di 

dalamnya, yang dapat 

diinternalisasikan dan dikembangkan 

sehingga mampu membentuk 

karakter cinta lingkungan dalam diri 

peserta didik. Adapun nilai-nilai 

tersebut meliputi: hormat terhadap 

alam, tanggung jawab, solidaritas, 

kasih sayang dan kepedulian terhadap 

alam, tidak merusak, hidup sederhana 

dan selaras dengan alam, serta 

keadilan.  

Internalisasi nilai cinta 

lingkungan terwujud melalui 

pembelajaran berbasis observasi 

sungai. Pembelajaran observasi 

lapangan sangat efektif untuk 

meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah diajarkan 

di kelas. Pada penelitian ini, siswa 

diajak ke sungai yang berada tepat di 

depan pabrik gula Cukir. Lokasi 

tersebut dipilih karena dianggap 

mampu mewakili materi yang akan 

dipelajari yaitu kerusakan lingkungan 

hidup. Guru sebagai fasilitator dapat 

memberikan pedoman observasi dan 

lembar kerja kepada siswa agar 

terarah sehingga tujuan pembelajaran 

yang sebenarnya dapat dicapai.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Penerapan PTK ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil 
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belajar geografi siswa, dan 

menginternalisasi nilai karakter cinta 

lingkungan pada diri siswa. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dalam 

dua siklus yang terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan tindakan 

(action), pengamatan  (observation),  

dan refleksi (reflection).  

Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng 

Jombang yang beralamat di Jalan 

Irian Jaya 10 Tebuireng, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang. Subjek 

penelitian yaitu siswa kelas XI IPS 3 

SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng 

Jombang dengan jumlah 28 siswa 

yang semuanya terdiri dari siswa laki-

laki. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret-Mei 2016. 

Agar tidak terjadi pemahaman 

yang salah dari arti atau istilah dalam 

penelitian, maka perlu ditentukan 

definisi operasional dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Observasi sungai adalah 

pembelajaran kelompok yang 

dilaksanakan di luar kelas 

melalui pengamatan objek 

berupa sungai secara langsung di 

lapangan. Objek yang diamati 

berhubungan dengan materi 

geografi, yaitu kerusakan 

lingkungan yang terjadi di sungai  

yang lokasinya berada di depan 

pabrik gula Cukir. Siswa akan 

mengamati objek yang berkaitan 

dengan aktivitas manusia yang 

menyebabkan terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

2. Hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah 

mendapatkan pengalaman 

belajar. Ketercapaian hasil 

belajar diukur dengan 

menggunakan tes ketuntasan 

hasil belajar yang diujikan pada 

setiap akhir siklus dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 

sebesar 78.  

3. Cinta lingkungan yang dimaksud 

adalah perubahan sikap yang 

tampak pada diri siswa secara 

langsung melalui aktivitas yang 

dilakukan berkaitan dengan 

kepeduliannnya untuk menjaga 

dan memelihara kelestarian 

lingkungan di sekolah.  

 

Instrumen penelitian ini 

berupa lembar observasi, angket, dan 

catatan lapangan. Hasil belajar 
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diperoleh dari tes akhir siklus dengan 

target keberhasilan siswa yaitu 

apabila siswa mampu memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan yaitu 78. 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  analisis 

deskriptif untuk mengetahui nilai 

karakter cinta lingkungan dan hasil 

belajar siswa. Peningkatan  hasil 

belajar geografi siswa ditentukan 

dengan membandingkan rata-rata 

hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus I dan siklus II.  

Persentase ketuntasan klasikal 

diperoleh dari rumus sebagai berikut 

(Arikunto, 2013): 

Nilai TBk  

=  ∑ siswa nilai ≥ 78 X  100                

 

∑ semua siswa 

 

Pendidikan nilai cinta 

lingkungan dan pembelajaran 

observasi sungai dapat dikatakan 

berhasil apabila: 

1. Terdapat perubahan yang tampak 

pada siswa sebagai akibat dari 

pembelajaran yang dialaminya. 

Dalam hal ini pembelajaran 

geografi berbasis observasi 

sungai bisa dijadikan alat untuk 

menumbuhkan kecintaan dan 

kesadaran dalam pengelolaan 

lingkungan hidup.  

2. Hasil belajar klasikal siswa 

mencapai 85% atau lebih dari 

jumlah keseluruhan siswa 

dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) sebesar 78.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Fokus pembahasan dalam  

penelitian ini adalah bentuk 

implementasi materi pembelajaran 

tentang kerusakan lingkungan hidup, 

internalisasi nilai cinta lingkungan 

dan hasil belajar siswa, serta 

keuntungan pembelajaran dengan 

memanfaatkan sungai yang ada di 

sekitar sekolah.  

 Pertama, Pelajaran geografi 

kelas XI IPS semester genap 

mempelajari tentang materi 

kerusakan lingkungan hidup, serta 

pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan hidup. Tentunya semua 

bagian materi tersebut secara 

langsung terdapat materi yang 

berhubungan dengan penanaman nilai 

cinta lingkungan. Hal tersebut akan 

mendukung terciptanya lingkungan 
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sekolah yang bersih, nyaman, dan 

sehat jika semua siswa mampu 

mengamalkan materi yang telah 

disampaikan oleh gurunya.  

Sebelum proses 

pembelajaran, siswa cukup diberi 

arahan dan rambu-rambu tentang apa 

yang diobservasi, apa yang 

dilaporkan dan tata cara presentasi 

yang baik. Dengan bimbingan guru, 

siswa tampak sudah mengerti 

langkah-langkah pembelajaran yang 

harus mereka lakukan. Siswa terlihat 

sangat antusias dan bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran observasi sungai.   

Pembelajaran berbasis 

observasi sungai terbukti mampu 

mengubah siswa yang selama ini 

dikenal bersikap pasif dalam 

pembelajaran kini menunjukkan 

sikap yang sebaliknya. Ketika 

melakukan pembelajaran yang 

berhubungan dengan objek secara 

langsung, antusias dan semangat 

siswa tiba-tiba muncul. Kegiatan 

mengidentifikasi tingkat kualitas air 

(melalui indikator bau, warna, tingkat 

kekeruhan air), sebab-sebab dan 

akibat terjadinya pencemaran sungai 

dilakukan secara serius. Diskusi 

dalam presentasi juga terlihat lebih 

hidup karena semua anggota 

kelompok mengeluarkan suara dan 

pendapatnya masing-masing. 

Penelitian ini diperkuat oleh temuan 

Fatchan dan Amiruddin (2007) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran 

secara berkelompok berbasis 

observasi lapangan akan 

meningkatkan motivasi siswa, 

sehingga siswa semakin antusias 

dalam mengikuti materi 

pembelajaran. Motivasi yang tinggi 

mampu meningkatkan semangat 

siswa, sehingga pembelajaran akan 

terasa lebih menyenangkan. 

Kedua, hasil pembelajaran. 

Evaluasi penguasaan konsep tentang 

kerusakan lingkungan dilakukan 

setelah proses pembelajaran 

observasi sungai dilakukan dapat 

dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Evaluasi 

Penguasaan Konsep 

 

No. Nilai Banyak 

Siswa 

Prosentase 

Siswa (%) 

1. 90-100 1 3,57 % 

2. 79-89 24 85,71 % 

3. ≤ 78 3 10,71 % 

JUMLAH 28  
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Berdasarkan data di atas 

dapat dijelaskan bahwa ketuntasan 

terhadap materi kerusakan 

lingkungan melalui pembelajaran 

observasi sungai mengalami 

peningkatan. Dari 28 siswa, 89,28% 

mendapat nilai lebih dari 78. Nilai 78 

ini telah tuntas melebihi KKM 

geografi kelas XI IPS yaitu 78. Angka 

ini menunjukkan lonjakan yang 

signifikan apabila dibandingkan 

dengan pembelajaran metode 

ceramah yang biasanya dilakukan di 

ruang kelas. 

Hal ini dapat dihubungkan 

dengan kenyataan bahwa dalam 

proses pembelajaran kerusakan 

lingkungan, siswa berhubungan 

langsung dengan sumber belajar yang 

nyata dan konkrit. Sukarno (1981) 

mengemukakan bahwa pendidikan di 

luar kelas memperkaya anak akan 

pengalaman pertama, bukan 

pengalaman kedua atau pengalaman 

yang disampaikan oleh gurunya atau 

oleh buku. Bukan hal yang berlebihan 

apabila hasil evaluasi tersebut di atas 

merupakan pembenaran dari 

pendapat yang pernah dikemukakan 

sebelumnya. Pengalaman pertama 

yang melibatkan beberapa indera 

dalam proses pembelajaran akan 

tertanam kuat dan tahan lama dalam 

pikiran seseorang yang mengalami 

belajar. Staton(1978) dengan jelas 

mengemukakan bahwa dengan 

penggunaan yang tepat sumber 

belajar dapat meningkatkan  

pemahaman siswa dan mempercepat 

seluruh proses latihan. 

Suatu kemajuan dalam 

proses belajar banyak ditemukan. 

Siswa yang biasanya tidak bertanya, 

dalam observasi dan presentasi 

banyak bertanya, berpendapat dan 

mau menginformasikan data dengan 

membandingkan hasil 

pengamatannya serta ada yang berani 

mempertahankan pendapat walaupun 

dalam jumlah prosentase kecil. Hal 

ini kemungkinan besar disebabkan 

ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran materi kerusakan 

lingkungan melalui objek nyata yaitu 

sungai.  Sebagaimana yang 

dikemukakan Dwijoseputro dalam 

bukunya Petunjuk Guru Ilmu Hayat 

SMP bahwa alam sekitar dapat 

menyediakan kemungkinan-

kemungkinan yang cukup banyak 

untuk belajar Ilmu Hayat. Sawah, 

taman, kebun, kolam, sungai, dan 
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sebagainya merupakan laboratorium 

alam. Kenyataan di alam dapat lebih 

menarik daripada kenyataan buatan di 

laboratorium (Dwijoseputro,1973). 

Pembelajaran yang berbasis 

lingkungan seperti pemanfaatan 

sungai  untuk mempelajari kerusakan 

lingkungan dapat meminimalisir 

sikap verbalisme siswa terhadap 

penguasaan konsep. Sumber belajar 

yang nyata dan konkrit dengan 

kegiatan observasi dan diakhiri 

presentasi menuntut siswa untuk 

memanfaatkan seluruh indera yang 

dimiliki untuk menguasai konsep, 

keterampilan bebicara dan 

berargumentasi. Belajar yang 

melibatkan seluruh indera untuk 

dioptimalkan aktif maka 

terbangunlah pembelajaran yang 

produktif, aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Apabila 

pembelajaran dapat berlangsung  

demikian ini maka akan bermakna 

bagi si pembelajar. Sesungguhnya 

pembelajaran bermakna itulah 

merupakan hakikat pembelajaran itu 

sendiri.   

Ketiga, internalisasi nilai 

cinta lingkungan melalui 

pembelajaran observasi sungai. Cinta 

lingkungan adalah sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

Cinta lingkungan mempunyai nilai-

nilai karakter yang terkandung di 

dalamnya, yang dapat 

diinternalisasikan dan dikembangkan 

sehingga mampu membentuk 

karakter cinta lingkungan dalam diri 

siswa. Adapun nilai karakter yang 

tampak pada diri siswa setelah 

mengikuti pembelajaran berbasis 

observasi sungai seperti siswa 

membuang sampah pada tempatnya 

(memisahkan sampah, plastik, daun, 

kertas), pembiasaan hemat energi (air 

dan listrik), membersihkan ruang 

kelas secara rutin, dan menanam 

tanaman hijau di halaman sekolah. 

Keempat, keuntungan 

penerapan pembelajaran geografi 

melalui observasi sungai.  Ketika 

materi kerusakan lingkungan  

diajarkan dengan ceramah dan 

pengerjaan soal-soal yang ada di 

LKS, siswa hanya hafal bacaan/objek 

yang tertulis pada buku. Itu pun 

apabila siswa rajin membaca. Konsep 
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yang diterima pun belum tentu utuh 

bahkan tidak benar. Hal ini 

disebabkan oleh buku yang dibaca 

menyajikan informasi yang kurang 

lengkap bahkan ada yang salah 

konsep. 

Mempelajari kerusakan 

lingkungan dengan mengobservasi 

langsung sumber  belajar (objek 

sungai), pemahaman siswa sangat 

kuat dan tidak mudah tergoyah 

keilmuannya oleh datangnya 

informasi yang tidak benar. Inilah 

cerminan meaningful learning yang 

berarti proses pembelajaran lebih 

bermakna. Kebermaknaan ini terjadi 

karena pembelajarannya melalui 

proses panjang yang meliputi 

pengamatan objek, identifikasi, 

deskripsi, pemaknaan terhadap 

berbagai sifat objek serta 

keterkaitannya dengan lingkungan 

objek  tersebut berada.  Sungguh 

merupakan proses pembelajaran yang 

utuh dan tidak sepotong-potong 

seperti yang ditulis dalam 

kebanyakan buku  sekarang ini. 

Melalui aktivitas berbagai 

indera  yang dioptimalkan 

mengantarkan pemahaman terhadap 

objek yang dipelajari tidak mudah 

lepas dan lupa. Pemahaman akan 

materi kerusakan lingkungan  

diperkuat oleh adanya presentasi yang 

memang menuntut kesiapan 

menginformasikan data, kesiapan 

menjawab adanya pertanyaan dari 

peserta, kesiapan menerima adanya 

pendapat yang berbeda, dan kesiapan 

memberikan penguatan/pemantapan 

data yang disampaikan. Melalui 

kegiatan presentasi kelas, siswa 

dihadapkan dengan kenyataan bahwa 

pengamatan terhadap sungai yang 

berbeda dan oleh pengamat yang 

berbeda berpotensi melahirkan 

perbedaan pendapat dan perlu adanya 

diskusi untuk menyamakan persepsi. 

Dari kenyataan ini menyadarkan 

siswa untuk lebih mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang lain. 

Keadaan yang demikian ini 

dikatakan Winataputra (2006) bahwa 

pembelajaran yang berbasis 

lingkungan  (objek sungai) memiliki 

beberapa keuntungan antara lain : 1) 

lingkungan menyediakan berbagai 

hal yang dapat dipelajari siswa, 2) 

kegiatan pembelajaran lebih menarik, 

3) proses pembelajaran lebih 

bermakna, 4) aktivitas siswa lebih 
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meningkat, dan 5)  terjadi 

pembentukan kepribadian siswa.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa: 

pertama, pembelajaran di era 

penguasaan kompetensi dasar siswa 

sebagai tolok ukur keberhasilan 

pembelajaran, seharusnya 

keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran lebih ditingkatkan. 

Paradigma pendidikan “ Teacher 

Center “ harus diubah ke “ Student 

Center.” Proses penyerapan informasi 

hendaknya diperoleh dari keterlibatan 

berbagai indera peserta didik 

sehingga menjadi bangunan 

pengetahuan yang kokoh, kuat dan 

tahan lama. Untuk itu kehadiran 

sumber belajar yang asli, nyata dan 

konkrit sangat diperlukan.  

Kedua.untuk mewujudkan 

konsep-konsep di atas, guru dituntut: 

1) meningkatkan kemauan dan 

semangatnya dalam menyikapi 

pemahaman bahwa pembelajaran 

menjadi ajang latihan  menghadapi 

masalah hidup dan kehidupan di masa 

datang sehingga pemecahan masalah 

perlu dilatihkan kepada peserta didik. 

Oleh karena itu keaktifan dan 

kreativitas perlu dikedepankan 

dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berhubungan langsung 

dengan sumber belajar di lingkungan 

sekitar sekolah yang penuh fenomena 

dan menarik untuk dikaji seperti 

sungai, sawah, kebun sekolah dll., 2) 

meningkatkan kemampuan untuk 

dapat melihat masalah dari 

lingkungan alam sekitar yang dapat 

digunakan untuk pembelajaran, dan 

3) meningkatkan kemampuannya 

dalam menggunakan sumber alam 

sekitar itu dalam pembelajaran 

geografi. 

Ketiga, pembelajaran yang 

mengedepankan keaktifan dan 

kreativitas  siswa dalam 

memanfaatkan sungai sebagai sumber 

belajar kerusakan lingkungan dengan 

desain praktikum dan presentasi pada 

siswa kelas XI IPS 3 SMA A. Wahid 

Hasyim dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1) ada peningkatan 

partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran, 2) ada peningkatan 

hasil belajar, jumlah siswa yang 

berhasil mencapai KKM semakin 

meningkat, 3) munculnya karakter 

cinta lingkungan pada diri siswa yang 
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tampak pada pembiasaan yang 

dilakukan oleh siswa di sekolah, dan 

4) pembentukan kepribadian siswa 

semakin positif antara lain: giat 

bekerja sama, antusias, semangat, 

bertanggung jawab, dan tumbuhnya 

rasa saling menghargai terhadap 

pendapat orang lain. 

Saran yang dapat penulis 

kemukakan berdasarkan ulasan di 

atas adalah: Pemanfaatan sungai 

sebagai objek observasi lapangan 

hendaknya dilakukan dengan 

perencanaan yang benar-benar 

matang karena membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibandingkan dengan 

penggunaan metode ceramah di ruang 

kelas. Pembelajaran observasi sungai 

hasilnya akan lebih optimal apabila 

penerapannya dengan sistem team 

teaching, sehingga guru lebih mudah 

dalam membimbing dan mengawasi 

setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa.  
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Abstrak 

 
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya pembelajaran ekonomi berbasis budaya lokal 

Bugis dalam pendidikan keluarga. Pembelajaran ekonomi memiliki kewajiban untuk membentuk 

karakter anak  sebagai makhluk ekonomi yang berbudaya. Pembelajaran ekonomi berbasis budaya 

lokal dapat diterapkan dalam keluarga yang meliputi: (1) Kenali budaya lokal, Orang tua mampu 

memperkenalkan potensi budaya lokal Bugis tenun lipa sabbe kepada anak, baik itu dari segi bahan 

maupun proses pembuatannya; (2) Wisata pendidikan, Orang tua dapat mengajak anak ke tempat 

pembuatan tenun lipa sabbe dan pameran budaya lokal Bugis. Berkaitan dengan lingkungan 

ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dan kebutuhan intrinsik, industri pembuatan tenun 

lipa sabbe yang memiliki kekuatan bisnis mampu mendorong anak untuk berpikir menjadi 

wirausahawan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penyadaran terhadap 

orang tua untuk mengenalkan dan menerapkan pembelajaran ekonomi berbasis budaya lokal 

kepada anak. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran Ekonomi, Budaya Lokal, Pendidikan Keluarga 

 

Dewasa ini arus kebudayaan 

yang datang dari Barat semakin 

mewarnai sistem pendidikan dalam 

masyarakat Indonesia. Fenomena 

yang terjadi membuat semakin 

menipisnya pemahaman anak tentang 

tradisi budaya yang ada dalam 

masyarakat. Ruminiati (2011:12) 

menegaskan bahwa kebudayaan yang 

terbentuk secara multikultur 

sebaiknya dipertahankan oleh sistem 

pendidikan yang berorientasi pada 

kebudayaan. Alangkah lebih baiknya 

jika pendidikan keluarga menciptakan 

kegiatan pendidikan yang 

mengupayakan bagaimana caranya 

agar aneka ragam budaya lokal yang 

telah dimiliki bangsa yang besar ini 

bisa dijaga dan dilestarikan bersama-

sama dan dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Budaya lokal merupakan 

produk budaya masa lalu yang patut 

secara terus-menerus dijadikan 

pegangan hidup. Meskipun bernilai 

lokal tetapi nilai yang terkandung di 

dalamnya dianggap sangat universal. 

Dengan menerapkan pembelajaran 

mailto:imam.prawiranegara2@gmail.com
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ekonomi berbasis pada budaya lokal 

diharapkan anak akan menjadi  

generasi-generasi muda yang mampu 

melestarikan dan mencintai budaya 

sendiri. Selain itu, pembelajaran 

ekonomi harus mampu membentuk 

karakter manusia yang berintegritas 

tinggi dan berkarakter sehingga 

mampu melahirkan tunas-tunas 

bangsa yang hebat dan bermartabat 

sesuai dengan semangat pendidikan 

yaitu memanusiakan manusia. 

Pembelajaran ekonomi memiliki 

kewajiban untuk membentuk karakter 

bangsa Indonesia sebagai makhluk 

ekonomi yang berbudaya. Oleh 

karena itu, tulisan ini akan 

membicarakan tentang pembelajaran 

ekonomi berbasis budaya lokal dalam 

pendidikan keluarga sehingga dapat 

memberikan pengaruh terhadap anak 

sebagai makhluk ekonomi yang 

berbudaya. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Ekonomi 

Kata dasar Pembelajaran 

berasal dari kata “belajar”. Oemar 

Hamalik (2005: 36) menerangkan 

bahwa belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan, dan bukan 

suatu hasil/tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, tetapi lebih luas 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan 

suatu penguasaan hasil latihan tetapi 

perubahan kelakuan. Salah satu cara 

dalam pembelajaran ekonomi yaitu 

memberikan atau memperkenalkan 

suatu permasalahan atau fenomena 

ekonomi yang sedang terjadi. 

Samuelson (1990:5) 

mengemukakan bahwa ilmu ekonomi 

yaitu suatu studi mengenai bagaimana 

orang-orang dan masyarakat 

membuat pilihan, dengan cara atau 

tanpa penggunaan uang, dengan 

menggunakan sumber daya yang 

terbatas tetapi dapat digunakan dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa. 

Pembelajaran ekonomi ialah ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia 

dalam memilih dan menggunakan 

sumber daya yang terbatas. 

Pembelajaran ekonomi dapat 

dikombinasikan dengan budaya lokal 

yang dapat diajarkan melalui 

pendidikan keluarga. Dengan 

demikian pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal sangat penting 

diajarkan bagi anak melalui 

pendidikan keluarga untuk dapat 
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melestarikan dan mengembangkan 

budaya lokal Bugis. 

Pendidikan Keluarga 

Pendidikan merupakan 

kegiatan yang sangat esensial dalam 

kehidupan manusia untuk 

membentuk insan yang dapat 

memecahkan permasalahan dalam 

kehidupannya. Bagi anak, keluarga 

merupakan tempat pertama dan utama 

dalam pendidikannya. Dari keluarga 

inilah anak mulai belajar berbagai 

macam hal, terutama nilai-nilai, 

keyakinan, akhlak, belajar berbicara, 

mengenal huruf, angka, dan 

bersosialisasi. Tugas utama keluarga 

adalah memenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani, dan sosial anggota 

keluarganya. Yang mencakup 

pemeliharaan dan perawatan anak-

anak, membimbing perkembangan 

kepribadian anak-anaknya dan 

memenuhi emosional anggota 

keluarga yang telah dewasa. 

Keluarga sebagai lingkungan 

pendidikan yang pertama sangat 

berpengaruh dalam membentuk pola 

kepribadian anak serta memberikan 

pengetahuan, keterampilan dasar dan 

nilai-nilai budaya (Helmawati, 

2014:50). Pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal Bugis dan 

penanaman nilai luhur dapat 

diterapkan dalam keluarga. Keluarga 

mampu membelajarkan ekonomi 

berbasis budaya lokal bugis pada anak 

sejak usia dini agar anak mengetahui 

potensi lokal bugis  yang bernilai 

ekonomi. 

Keluarga yang menghadirkan 

anak ke dunia ini, secara kodrat 

bertugas mendidik. Sejak kecil anak 

hidup, tumbuh dan berkembang di 

dalam keluarga. Seluruh keluarga itu 

yang mula-mula mengisi kepribadian 

anak. Orang tua secara tidak 

direncanakan menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi 

dari nenek moyang dan 

pengaruhpengaruh lain yang 

diterimanya dalam masyarakat. Anak 

menerima dengan daya penirunya 

dengan senang hati, sekalipun ia tidak 

menyadari benar apa maksud dan 

tujuan yang ingin dicapai dengan 

pendidikan itu. Kebiasaan-kebiasaan 

tertentu yang diinginkan untuk dapat 

dilakukan oleh anak ditanamkan 

benar-benar sehingga seakan-akan 

kebiasaan tersebut tidak boleh tidak 

dilakukan oleh anak. Tentu saja peran 

ayah dan ibu sangat menentukan, 
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mereka berdua yang memegang 

tanggung jawab seluruh anggota 

keluarga. Merekalah yang 

menentukan kemana keluarga itu 

akan dibawa, warna apa yang akan 

diberikan dan isi apa yang akan 

diberikan kepada keluarganya. 

Pendidikan dalam keluarga 

juga disebut sebagai lembaga 

pendidikan informal. Dijelaskan 

dalam pasal 27 UU No. 20 Tahun 

2003 bahwa kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan oleh 

keluarga berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri. Pendidik dalam 

pendidikan informal ada dibawah 

tanggung jawab orang tua. Orang tua 

merupakan pendidik utama dan 

pertama bagi anak mereka karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk 

pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga. 

Aspek Perkembangan Anak 

Perkembangan berkenaan 

dengan keseluruhan kepribadian 

individu anak, karena kepribadian 

individu membentuk satu kesatuan 

yang terintegrasi. Secara umum dapat 

dibedakan beberapa aspek utama 

kepribadian individu anak, yaitu 

aspek intelektual, fisik-motorik, 

sosio-emosional, bahasa, moral dan 

keagamaan. Namun dalam tulisan ini 

aspek perkembangan intelektual yang 

akan dihubungkan. 

Aspek perkembangan 

intelektual diawali dengan 

perkembangan kemampuan 

mengamati, melihat hubungan dan 

memecahkan masalah sederhana. 

Kemudian berkembang ke arah 

pemahaman dan pemecahan masalah 

yang lebih rumit. Aspek ini 

berkembang pesat pada masa anak 

mulai masuk sekolah dasar (usia 6-7 

tahun). Berkembang konstan selama 

masa belajar dan mencapai 

puncaknya pada masa sekolah 

menengah atas (usia 16-17 tahun). 

Walaupun individu semakin pandai 

setelah belajar di perguruan tinggi, 

namun para ahli berpendapat bahwa 

setelah usia 17 tahun atau 18 tahun 

peningkatan kemampuan terjadi 

sangat lamban, yang ada hanyalah 

pengayaan, pendalaman dan 

perluasan wawasan maupun 

kreativitas (Sukmadinata, 2013:116). 

Hal-hal yang termasuk 

aktifitas kognitif yaitu: (1) 

Mengingat, merupakan aktivitas 
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kognitif dimana orang menyadari 

bahwa pengetahuan berasal dari 

kesan-kesan yang diperoleh dari masa 

lampau. Bentuk mengingat yang 

penting adalah reproduksi 

pengetahuan, misalnya ketika seorang 

anak diminta untuk menjelaskan 

kembali suatu pengetahuan atau 

peritiwa yang telah diperolehnya 

selama belajar; (2) Berfikir, pada saat 

berfikir anak dihadapkan pada obyek-

obyek yang diwakili dengan 

kesadaran. Jadi tidak dengan 

langsung berhadapan dengan obyek 

secara fisik seperti sedang mengamati 

sesuatu ketika ia melihat, meraba atau 

mendengar. Dalam berfikir obyek 

hadir dalam bentuk representasi, 

bentuk-bentuk representasi yang 

paling pokok adalah tanggapan, 

pengertian, atau konsep dan lambang 

verbal. Makin berkembang seseorang, 

makin kayalah anak akan tanggapan-

tanggapan. Hubungan atas 

tanggapan-tanggapan mulai dipahami 

manakala hubungan yang satu 

4dengan yang lain mulai dipahami 

secara logis. Perkembangan 

berikutnya anak akan mampu 

menentukan hubungan sebab akibat 

(Syaodih, 2015: 14) 

Para ahli psikologi 

perkembangan mengakui bahwa 

pertumbuhan itu berlangsung secara 

terus menerus dengan tidak ada 

lompatan. Kemajuan kompetensi 

kognitif diasumsikan bertahap dan 

berurutan selama masa kanakkanak 

Piaget melukiskan urutan tersebut ke 

dalam empat tahap perkembangan 

yang berbeda secara kualitatif yaitu: 

(a) tahap sensori motor (0-2 tahun); 

(b) tahap praoperasional (2-7 tahun); 

(c) tahap operasional konkrit (7-11 

tahun) dan; (d) tahap operasional 

formal (11-ke atas). 

Pembelajaran Berbasis Budaya 

Lokal Bugis 

Pembelajaran Berbasis 

Budaya merupakan strategi 

penciptaan lingkungan belajar dan 

perancangan pengalaman belajar 

yang mengintegrasikan budaya 

sebagai bagian dari proses 

pembelajaran. Budaya lokal Bugis 

sering diartikan sebagai nilai-nilai 

lokal hasil budi daya masyarakat 

bugis yang terbentuk secara alami 

serta diperoleh melalui proses 

pembelajaran dari waktu ke waktu 

yang diwariskan secara turun 

temurun. Meskipun bernilai lokal 
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tetapi nilai yang terkandung di 

dalamnya dianggap sangat universal.  

Salah satu budaya lokal suku 

Bugis Sulawesi Selatan yaitu 

pembuatan tenun lipa sabbe. 

Pembuatan tenun lipa sabbe 

merupakan kegiatan yang dapat 

menumbuhkan moralitas anak untuk 

mencintai budaya lokalnya. Salah 

satu daerah penghasil tenun terbesar 

di Sulawesi Selatan adalah kota 

Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo. 

Masyarakatnya memiliki 

keterampilan dan kepandaian dalam 

menenun dan menghasilkan kain 

tenun yang sangat indah. Aktivitas 

masyarakat Sengkang dalam 

mengelola sutera sudah dilakukan 

secara turun temurun. Strategi 

masyarakat yang cermat diperlukan 

jika tradisi tersebut ingin dilestarikan. 

Oleh karena itu, untuk melestarikan 

budaya lokal bugis diperlukan 

pembelajaran ekonomi berbasis 

budaya lokal melalui pendidikan 

keluarga. 

Dengan menerapkan 

pembelajaran ekonomi berbasis 

budaya lokal melalui pendidikan 

keluarga maka anak diharapkan akan 

menjadi generasi-generasi muda yang 

mampu melestarikan dan 

mengembangkan budaya sendiri. 

Selain itu, pembelajaran ekonomi 

harus mampu membentuk karakter 

manusia yang berintegritas tinggi dan 

berkarakter sehingga mampu 

melahirkan tunas-tunas bangsa yang 

hebat dan bermartabat sesuai dengan 

semangat pendidikan yaitu 

memanusiakan manusia. 

Pembelajaran ekonomi memiliki 

kewajiban untuk membentuk karakter 

bangsa Indonesia sebagai makhluk 

ekonomi yang berbudaya. 

Untuk mewariskan budaya 

lokal bugis kepada anak dapat melalui 

pembelajaran ekonomi berbasis 

budaya lokal. Kegiatan pembelajaran 

berupa pembuatan tenun lipa sabbe  

inilah yang perlu ditransformasi ke 

dalam pembelajaran ekonomi melalui 

pendidikan keluarga agar nilai-nilai 

luhur budaya kita tetap dilestarikan 

dan dikembangkan sesuai kemajuan 

dan dapat bernilai ekonomi. 

Pembelajaran ekonomi berbasis 

budaya lokal merupakan proses 

transmisi nilai, pengetahuan, sikap, 

dan perilaku yang diarahkan kepada 

anak mengenai potensi lokal bernilai 

ekonomi. 
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Untuk membangun 

pemahaman dan pengetahuan anak 

diperlukan pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal bugis yaitu: 

Kenali budaya Lokal 

Pengenalan budaya tenun lipa 

sabbe dan penanaman nilai luhur 

perlu ditanamkan pada anak sejak 

usia dini. Sebelum memperkenalkan 

kepada anak, orang tua terlebih dulu 

mengetahui secara luas mengenai 

tenun lipa sabbe. Dilihat dari segi 

orang tua, pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal berfokus pada 

pengenalan dasar sehingga anak 

terlebih dulu mengenali tenun lipa 

sabbe. Melalui pengenalan ini, anak 

mulai mencari tahu seluk- beluk tenun 

lipa sabbe terebut. 

Berkenaan dengan pendapat 

Sukmadinata (2003:115) bahwa 

aspek kognitif atau intelektual, 

perkembangan diawali dengan 

perkembangan kemampuan 

mengamati, melihat hubungan dan 

memecahkan masalah sederhana, 

kemudian berkembang ke arah 

pemahaman dan memecahkan 

masalah yang lebih rumit. Ditinjau 

dari perkembangan itu, anak akan 

mampu mengetahui budaya lokal 

bugis yaitu tenun lipa sabbe ketika 

orang tua mampu memperkenalkan 

tenun lipa sabbe tersebut. Lebih 

lanjut perkembangan kognitif anak 

mempunyai peranan penting bagi 

keberhasilan anak dalam belajar, 

karena sebagian aktifitasnya dalam 

belajar selalu berhubungan dengan 

masalah mengingat dan berfikir 

dimana kedua hal ini merupakan 

aktivitas kognitif yang perlu 

dikembangkan. 

Apabila anak-anak bangga 

dan mengenali budaya lokal Bugis 

yaitu tenun lipa sabbe, kesadaran 

untuk terus melestarikan budaya 

bahkan mengembangkannya agar 

dapat bertahan dan bernilai ekonomi. 

Bagi setiap keluarga untuk bisa 

menanamkan budaya lokal Bugis. 

Orangtua yang cukup konsisten 

dalam menanamkan nilai atau value 

yang terkait dengan budaya lokal 

Bugis, biasanya tidak merasa 

khawatir anak akan mengikuti budaya 

asing atau bahkan lebih memilih 

budaya asing. cara-cara untuk 

mengenalkan budaya negeri sendiri 

sangat beragam, bergantung pada 

minat anak tersebut. 
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Orang tua mampu 

memperkenalkan potensi budaya 

lokal Bugis seperti tenun lipa sabbe 

kepada anaknya, baik itu dari segi 

bahannya maupun proses 

pembuatannya. Sesuai perkembangan 

usia masa belajar, anak mampu 

memahami, mengamati serta 

mengimplementasikan. Masa belajar 

tersebut anak belajar proses 

pembuatan tenun lipa sabbe. Hal ini 

dapat mendorong anak pada masa 

dewasa berpikir kreatif untuk 

menghasilkan atau memproduksi 

tenun lipa sabbe yang dapat 

menghasilkan suatu keuntungan 

ekonomi sekaligus melestarikan 

budaya lokal tenun lipa sabbe. 

Wisata Pendidikan 

Rodger (1998) dalam bukunya 

Managing Educational Tourism 

menyatakan bahwa edu-tourism atau 

Pariwisata Pendidikan dimaksudkan 

sebagai suatu program di mana 

peserta kegiatan wisata melakukan 

perjalanan wisata pada suatu tempat 

tertentu dalam suatu kelompok 

dengan tujuan utama mendapatkan 

pengalaman belajar secara langsung 

terkait dengan lokasi yang dikunjungi 

(Munir, 2010). Wisata pendidikan 

merupakan wisata yang menerapkan 

pendidikan non formal tentang suatu 

pengetahuan kepada anak yang 

berkunjung ke suatu objek wisata. Di 

tempat tersebut anak dapat 

melakukan kegiatan wisata dan 

belajar dengan metode yang 

menyenangkan. Tujuan wisata 

pendidikan yaitu mendapat 

pengalaman bagi anak untuk masa 

dewasanya sehingga dapat 

mengembangkan kreativitas baik 

menggunakan sumber daya lokal 

maupun memproduksi barang atau 

jasa. 

Orang tua dapat mengajak 

anak untuk wisata pendidikan di 

tempat pembuatan tenun lipa sabbe 

dan pameran budaya lokal daerah 

yang biasa diadakan di tiap daerah 

khusus daerah bugis. Melalui wisata 

pendidikan ini, anak dapat memiliki 

banyak pengalaman baik pengalaman 

kognitif maupun keterampilannya. 

Ketika anak sudah memiliki 

pengalaman mengenai pembuatan 

tenun lipa sabbe, anak yang usia 17 

keatas mampu berpikir secara kreatif. 

Apabila anak-anak mengenali budaya 

tenun lipa sabbe, maka muncul 

kesadaran untuk terus melestarikan 
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budaya bahkan mengembangkannya 

dengan cara membuat usaha produksi 

tenun lipa sabbe. 

Lingkungan ekonomi atau 

bisnis, berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan psikologis berupa: 

sandang, pangan, papan, dan 

kebutuhan mewah serta berkaitan 

dengan kebutuhan yang bersifat 

intrinsik yaitu: kepuasan, 

kesenangan, kedamaian. Dengan 

adanya kedua kebutuhan tersebut, 

dalam industri pembuatan tenun lipa 

sabbe yang memiliki kekuatan bisnis 

mampu mengendalikan insting anak 

untuk menjadi wirausahawan. Pada 

masa dewasanya akan mampu 

membuat gebrakan baru sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Disatu sisi 

pesanan/orderan konsumen sangat 

dibutuhkan karena memiliki potensi 

menghasilkan pendapatan untuk 

menopang kebutuhan hidup. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal sangat penting 

diajarkan bagi anak melalui 

pendidikan keluarga untuk dapat 

melestarikan dan mengembangkan 

budaya lokal Bugis. Keluarga mampu 

membelajarkan ekonomi berbasis 

budaya lokal bugis pada anak sejak 

usia dini agar anak mengetahui 

potensi lokal bugis  yang bernilai 

ekonomi. 

Untuk membangun 

pemahaman dan pengetahuan anak 

diperlukan pembelajaran ekonomi 

berbasis budaya lokal bugis yaitu 

kenali budaya lokal, Orang tua 

mampu memperkenalkan potensi 

budaya lokal Bugis seperti tenun lipa 

sabbe kepada anaknya, baik itu dari 

segi bahannya maupun proses 

pembuatannya. Pada masa dewasa, 

anak berpikir kreatif untuk 

menghasilkan atau memproduksi 

tenun lipa sabbe yang dapat 

menghasilkan suatu keuntungan 

ekonomi sekaligus melestarikan 

budaya lokal tenun lipa sabbe. Dan 

melalui wisata pendidikan, Orang tua 

dapat mengajak anak untuk wisata 

pendidikan di tempat pembuatan 

tenun lipa sabbe dan pameran budaya 

lokal daerah agar memiliki 

pengalaman pengetahuan dan 

keterampilannya. Di lingkungan 

keluarga, industri pembuatan tenun 

lipa sabbe yang memiliki kekuatan 
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bisnis mampu mengendalikan insting 

anak untuk menjadi wirausahawan. 

Saran 

Berdasarkan uraian tersebut 

terdapat beberapa saran yang 

disampaikan untuk beberapa pihak. 

Bagi pemerintah, diperlukan untuk 

membuat kebijakan pendidikan yang 

lebih berorientasi pada 

penginternalisasian budaya lokal ke 

dalam pendidikan agar dapat 

membangun jati diri anak Indonesia. 

Bagi orang tua dan pendidik, lebih 

meningkatkan pemahaman kepada 

anak mengenai budaya lokal daerah 

sekitar agar pelestarian budaya lokal 

tetap terjaga. Dan bagi masyarakat 

secara umum, tetap menjaga 

kelestarian dan mengembangkan 

budaya lokal daerah agar tetap 

bertahan pada era globalisasi. 
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Abstrak 
 

Berbisnis pada tataran nasional, sukses dan tetap merajai dan bertahan tentunya mencerminkan 

pelakunya cerdas , namun bagaimana kesuksesannya bisa membawa kemasalahatan orang banyak --- 

diperlukan seperangkat kemampuan ataupun pemikiran  yang bisa terus menggulirkan ide-ide yang 

baru sehingga selalu memimpin. Namun kesuksesan dalam berbisnis tidak jarang melemahkan pihak 

lain yang juga memiliki bisnis yang sama dan mungkin dalam skala kecil.  Mencermati aspek bisnis 

minimarket, penulis tertarik  mencermati, apakah mereka yang cerdas dalam bidang bisnis, juga cerdas 

m emikirkan kemsalahatan orang banyak? Seperti apakah kemampuan atau pemikiran yang mungkin 

dimiliki pelaku bisnis atau pimpinan  yang ada sekarang --- Penulis menggunakan kajian literatur untuk 

mengurai aspek-aspek yang diperlukan dalam berbisnis atau memimpin dari sudut pandang psikologis 

ditinjau dari segi psikologi kognitif dan kebijakan dengan menggunakan pandangan dari Gardner 

berkenaan Five Minds for the Future dan Sternberg berkenaan Wisdom dalam menyoroti sepak terjang 

pebisnis khususnya di bidang minimarket. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah kecerdasan 

saja cukup untuk membangun suatu usaha? Adakah kemampuan lain atau pemikiran lain yang perlu 

dimiliki agar suatu usaha yang sukses bisa berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi 

orang banyak? Harapannya tinjauan-tinjauan psikologis ini memberikan warna dalam pendidikan 

ekonomi yang memperhitungkan kemaslahatan orang banyak. 

 
Kata kunci: pimpinan, bisnis waralaba, kecerdasan, kemampuan berpikir. 

 

 

Howard Gardner di tahun 

delapan puluhan mempublikasi teori 

berkenaan Mutiple Intelligences 

(disingkat MI) yang memberikan 

pemahaman yang lebih luas berkenaan 

kecerdasan dibandingkan dengan 

pemahaman sebelumnya. Teorinya ini 

berangkat dari serangkaian studi-studi 

yang melacak setiap kemampuan yang 

dimunculkan seseorang dalam bentuk 

pemecahan masalah dan produk-

produk yang berguna bagi 

komunitasnya. Di waktu lampau, 

banyak orang memandang kecerdasan 

sebagai hal yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas di dunia 

pendidikan formal. Gardner, sebaliknya 

memandang kecerdasan bersifat 
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kontekstual, dalam arti suatu 

kecerdasan berkembang tidak lepas 

dari pengalaman sebelumnya (Gardner, 

1993). 

 Melalui teori  MI banyak 

kalangan mulai menyadari bahwa 

beragam kecerdasan dimiliki oleh 

setiap orang, dan tidak hanya 

kecerdasan yang dituntut selama ini di 

sekolah, Para ahli dan peneliti mulai 

melihat kecerdasan lain yang dituntut 

untuk menyelesaikan tugas-tugas 

ataupun untuk menghasilkan produk 

ataupun proses yang berdaya guna di 

berbagai bidang, misalnya di bidang 

marketing atau bisnis, bidang seni dan 

disain, atau di bidang olah raga. Setiap 

bidang menuntut kecerdasan yang khas 

yang terkadang tidak berkaitan dengan 

pengalaman di sekolah. Goleman 

bahkan melalui bukunya Emotional 

Intelligence (selanjutnya disingkat EI) 

mendeskripsikan bahwa banyak 

mahasiswa yang memiliki IPK tinggi 

tidak serta merta menunjukkan 

keberhasilan hidup yang lebih baik 

dibandingkan dengan rekan mereka 

yang IPK nya sedang atau rendah 

setelah mereka memasuki kehidupan 

diusia empat-puluhan atau setelah dua 

puluh tahun mereka lulus sarjana 

(Goleman, 1995). 

 Melalui teori MI dan EI 

semakin mendorong banyak kalangan 

untuk mengembangkan pendidikan 

yang memberikan kesempatan untuk 

berkembangnya beragam kecerdasan. 

Mulai bermunculan pembelajaran yang 

menekankan MI  (Amstrong, 2001) dan 

EI, bahkan riset-riset lebih jauh 

dikembangkan untuk terus 

mengekplorasi kecerdasan yang 

dimiliki manusia. Paradigma berpikir 

pendidik di lapangan mulai melihat 

setiap siswa pasti memiliki kecerdasan 

yang bisa saja tidak muncul bila hanya 

dikaitkan dengan tugas-tugas sekolah 

yang tradisional. Sekolah umumnya 

hanya menampilkan dua kecerdasan 

yang dalam teori MI disebut Language 

Intelligence & Logical-mathematical 

Intelligence, sementara ragam 

intelligences (kecerdasan) yang lain 

umumnya kurang dikembangkan di 

sekolah yakni Spatial, Bodily 

kinesthetic, Interpersonal, 
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Intrapersonal, Music, and Natural 

Intelligences. 

 Sejalan dengan topik artikel ini, 

bila dalam dunia bisnis ataupun 

marketing, kecerdasan apa yang 

diperlukan? Umumnya kecerdasan 

interpersonal & intrapersonal, dan 

logical-mathematical intelligences 

diperlukan, selain intelligences yang 

lain sebagai penunjang. Interpersonal 

& Intrapersonal Intelligences yang 

dimiliki seseorang akan memampukan 

untuk melakukan kontak bisnis dengan 

para pelanggan yang potensial 

misalnya dan mampu membangun 

hubungan sosial yang kuat dan jaringan 

yang diperlukan. Selain itu, dalam 

bisnis juga diperlukan kemampuan 

untuk memperhitungkan setiap langkah 

yang diambil agar resiko kerugian bisa 

dihindari dengan tindakan-tindakan 

yang tepat dan logis serta efisien.   

Berdasarkan paparan di atas, 

individu yang bertindak cerdas dalam 

bisnis, seperti bisnis Waralaba 

misalnya, umumnya menunjukkan 

performansi perilaku-perilaku yang 

cerdas. Misalnya mereka menunjukkan 

kemampuan ekspansi bisnis yang 

semakin berkembang, dan mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan, dan 

mampu mengintegrasikan teknologi IT 

untuk membangun image dan 

penjualan secara on-line. Berbagai 

kemampuan cerdas yang ditunjukkan 

melalui bisnis ini, tidak jarang bisnis 

semacam ini bisa muncul menjadi 

sangat dominan dan menguasai pasar. 

Hal ini dapat terlihat melalui bisnis 

Minimarket semacam Indomaret dan 

Alfamaret, atau Matahari. 

Para pelaku bisnis semacam ini, 

selain mereka menunjukkan 

kemampuan ataupun kecerdasan yang 

beragam, mereka juga menunjukkan 

kekuatan-kekuatan lainnya dalam 

membangun brand mereka.  Adapun 

kekutan-kekuatan tersebut dalam 

membangun bisnisnya tercermin 

melalui kuat secara modal dan 

pengadaan barang, mudah dijangkau, 

ada di mana-mana, harga bersaing, 

barang pasti selalu tersedia, tampilan 

menarik, dan mudah dikenali gerainya. 

Semua ini menggambarkan betapa 

cerdas para  pelaku tersebut bahwa 
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mereka tahu apa yang mereka kerjakan 

dan apa yang akan membuat mereka 

berhasil. 

Kecerdasan yang dimiliki 

pelaku bisnis seperti pelaku bisnis 

waralaba Minimarket yang ada di 

Indonesia, bila dicermati lebih jauh 

mereka sangat kuat dan cerdas dalam 

mengembangkan bisnisnya. 

Kecerdasan yang mereka miliki tidak 

diragukan lagi, dan hal ini dibuktikan 

dengan jaringan toko yang mereka 

kelola sangat mudah dijangkau 

pelanggan dan memuaskan para 

pelanggan. Kepiawaian pelaku bisnis 

minimarket bahkan sangat terlihat 

dengan jelas mampu menggiring 

pelanggan warung kecil beralih ke 

minimarket mereka. Hal ini bisa 

dicapai karena aspek pilihan  yang 

mereka tawarkan sangat bagus dari segi 

harga, jenis barang dan kenyamanan 

yang lebih baik ketimbang warung 

kecil, selain itu aspek waktu yang 

terkadang 24 jam membuat pelanggan 

sangat puas. Namun pertanyaan yang 

muncul, apakah kecerdasan boleh 

membuat seseorang menjadi monopoli 

dalam bisnis dan mematikan warung 

kecil? Apakah kesuksesan pebisnis 

modal besar berarti kehancuran warung 

kecil atau pemodal kecil? Apakah 

dalam bisnis itu hukum rimba ---- yang 

besar dan kuat yang menang---

merupakan suatu kesuksesan yang 

wajar? Hal ini mendorong penulis 

untuk mengangkat topik berkaitan 

dengan bisnis waralaba minimarket  

dalam kesempatan ini. 

Berdasarkan paparan di atas, 

ada hal lain selain ragam kecerdasan, 

yang perlu dimiliki oleh pelaku bisnis 

agar bisa menjalankan bisnisnya tanpa 

menghancurkan yang lemah. Teori dan 

gagasan dari Gardner dan juga 

Sternberg akan digunakan untuk 

menggas permasalahan ini dan apa 

solusinya. Berangkat dari kedua tokoh, 

artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 

bahwa (1) cerdas dalam menjalankan 

bisnis minimarket tidaklah cukup, dan 

(2) pebisnis atau pemimpin yang seperti 

apa yang mampu menciptakan 

masyarakat yang sejahtera. 
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CERDAS DALAM BERBISNIS (atau 

Memimpin)  --- CUKUPKAH? 

 Cerdas dalam berbisnis sangat 

diperlukan untuk bisa bertahan. Mereka 

yang cerdas bahkan mampu melakukan 

monopoli usaha mulai dari hulu sampai 

hilir. Bagi individu yang cerdas atau 

perusahaan yang sukses pada akhirnya 

mampu mengatur dan mengontrol 

usaha orang lain. Dekade lalu,  salah 

satu orang terkaya di dunia Bill Gates 

pemilik perusahaan Microsoft pernah 

dituntut di pengadilan karena dianggap 

melakukan tindakan monopoli oleh 

lawannya Perusahaan Novell yang 

dikenal dengan pengolah kata Word 

Perfect. Apapun alasannya, tindakan 

Microsoft dianggap oleh pesaingnya 

sebagai usaha untuk menyingkirkan 

software mereka dari perangkat 

komnputer. Novell bahkan 

menyebutkan bahwa mereka 

mengalami kerugian yang besar, akibat 

sistem operasi yang dibuat perusahaan 

Bill Gates tidak compatible dengan 

produk Novell.  

 Apa yang dilakukan di bidang 

bisnis, tidak jauh beda dengan apa yang 

dilakukan di dunia politik atau dalam 

bidang penyelenggaraan Negara. Untuk 

menempati posisi pemimpin seperti 

bupati, ataupun gubernur dan presiden -

-- perlu persaingan yang ketat sebab 

posisi tersebut sangat sedikit sementara 

pesaing sangat banyak. Kaarena itu, 

jalan menuju posisi pimpinan 

membutuhkan orang yang cerdas 

(intelligent). Namun bila dicermati 

lebih jauh, seperti dalam bidang politik 

dan dalam penyelenggaraan negara, 

masih ditemukan ada pelaku tidak 

melakukan apa yang bermanfaat bagi 

masyarakat ataupun bagi Negara, dan 

bahkan ada yang berakhir di penjara. 

Tentunya hal ini menimbulkan 

pertanyaan, mengapa orang yang 

cerdas berakhir dengan perbuatan yang 

tidak cerdas? Adakah hal yang belum 

mereka miliki untuk menjalankan 

posisi sebagai pimpinan? Dengan kata 

lain, cerdas saja tidak cukup 

nampaknya.   

Dalam bidang bisnis waralaba 

minimarket, para pelakunya sebaliknya 

bisa sangat sukses dalam menjalankan 

bisnisnya dan terus bertahan dan makin 
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besar. Hal ini bisa terlihat dengan 

mudahnya pada usaha minimarket 

pemodal besar di Negara Indonesia, 

umumnya dikuasai oleh segelintir 

pebisnis. Usaha ini muncul dan hadir 

dekat dengan masyarakat dan 

menawarkan barang dan layanan yang 

prima yang tidak dipunyai warung 

kecil. Usaha semacam ini secara 

perlahan tapi pasti mengubah 

pelanggan warung kecil untuk mulai 

berperilaku sebagai pelanggan 

minimarket. Itu berarti kehadiran 

minimarket bisa mengancam 

keberadaan warung kecil. Dengan kata 

lain kesuksesan dalam bisnis ataupun 

bidang politik atau penyelenggaraan 

Negara tidak cukup hanya bermodalkan 

cerdas (intelligent), tetapi perlu juga 

melihat apakah kesuksesannya bisa 

dinikmati oleh orang banyak atau tidak. 

Bila tidak, apakah yang perlu dimiliki 

oleh para pelakunya agar membawa 

kemaslahatan bagi banyak orang?  

 Merujuk pada kesuksesan 

misalnya dalam hal bisnis atau sukses 

mencapai tampuk pimpinan --- telah 

menjadi trending topics yang dicari 

oleh banyak orang. Sternberg (1988 & 

1996) menyatakan bahwa ada sesuatu 

yang lebih dari sekedar IQ, dan hal ini 

mendorong dia mengemukakan 

Triarchic Theory of Intelligence yang 

menggagas kemampuan seseorang 

terdiri dari tiga kemampuan yakni 

analytic, creative, & practical 

intelligences. Orang yang cerdas adalah 

orang yang mampu menggunakan 

ketiganya dengan seimbang. Dalam 

sehari-harinya beliau menemukan 

orang-orang yang berhasil umumnya 

secara praktis mereka lebih banyak 

mengandalkan tacit knowledge. Dari 

sini beliau melihat ada hal yang lebih 

dari sekedar creativity, dan ditemukan 

mereka yang berhasil umumnya 

mampu mendapatkan apa yang 

menguntungkan untuk diri mereka. 

Sehingga memunculkan apa yang dia 

sebut sebagai successful intelligence 

(selanjutnya disingkat SI). Dimana 

Icon-nya adalah mereka mampu 

menciptakan aturan-aturan atau 

regulasi yang memberikan keuntungan 

bagi diri mereka, dan berhasil membuat 

orang lain berpihak dan bergantung 
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pada mereka. Namun semakin lama, 

disadari bahwa individu dengan SI 

hanyalah menggambarkan orang-orang 

yang cerdas yang lebih fokus pada 

kepentingan diri sendiri. Lebih jauh 

mereka sangat berbahaya sebab mampu 

menggeser orang lain demi 

kepentingan pribadi dan bahkan 

membuat mereka menjadi Tirany 

dalam dunia politik dan menjadi sangat 

berkuasa di dunia bisnis  yang bisa 

mencekik para lawan-lawan atau 

pesaingnya, dan membuat orang lain 

tidak punya pilihan selain bergantung 

pada apa yang mereka tentukan. 

 Berdasarkan analisis SI, 

ternyata disadari perlu pengembangan 

lebih jauh yang berorientasi pada value 

atau nilai-nilai yang mengedepankan 

kemaslahan orang banya. Sternberg 

(2003) nampak sekali tidak puas 

dengan SI dan melihat kelemahan SI 

dimana kesuksesan seseorang bisa 

berdampak pada penderitaan orang 

lain, atau keberhasilan seseorang bisa 

membawa kehancuran orang lain. 

Selain itu, kesuksesan seseorang bisa 

membuat seseorang semakin berkuasa 

dan membuat orang lain menjadi objek 

yang bisa dikendalikan. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan, apakah kita 

tetap memerlukan orang yang cerdas? 

Jawabannya tentunya “ya tetap 

diperlukan” akan tetapi cerdas 

(intelligent) saja tidak cukup.  

 Pandangan yang sejalan juga 

dikemukakan oleh Gardner (2006a) 

yang mencermati bahwa kecerdasan 

diperlukan untuk seseorang 

menemukan dirinya dalam bekerja, 

belajar dan hidup di masyarakat. 

Gardner melihat bahwa keberhasilan 

seseorang dicapai melalui pengerahan 

sejumlah kecerdasan (intelligences). 

Kecerdasan-kecerdasan ini 

mengelompok dan membentuk suatu 

profil kemampuan yang paling 

berpeluang  menghasilkan kinerja 

unggul yang oleh Gardner disebut 

sebagai Domain.  Domain ini 

diperlukan dalam konteks sosiokultural 

dan dalam konteks dunia kerja, namun 

tidak jarang masih ditemukan 

ketimpangan dalam tindakan pelaku 

bisnis ataupun pemimpin yang ada di 

masyarakat. Misalnya, untuk terpilih 
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sebagai Bupati, seseorang tentunya 

harus memiliki sedikitnya 

interpersonal, language, dan logical-

mathematical intelligences untuk bisa 

mengalahkan pesaingnya dalam 

pilkada. Demikian halnya untuk 

menjadi seorang pebisnis, beberapa 

kecerdasan perlu dimiliki. Bagimana 

Kasus antara Novell Vs. Microsoft 

yang disebabkan oleh monopoli 

Microsoft yang akhirnya menghentikan 

Word Perfect (Produksi Novell) 

sebagai pengolah kata pada generasi 

computer di akhir decade lalu. Nampak 

Microsoft begitu cerdas dan mampu 

mengalahkan pesaingnya dan 

menimbulkan kerugian bagi 

pesaingnya. Tentunya hal semacam ini 

bukanlah hal yang diinginkan oleh 

orang banyak dalam hidup, bekerja, dan 

belajar. Sehingga memunculkan 

pertanyaan apa yang diperlukan untuk 

ke depan? 

 

 

PEBISNIS ATAU PEMIMPIN YANG 

MEMBAWA SEJAHTERA ORANG 

BANYAK 

 

Masyarakat yang sejahtera 

adalah idaman semua orang. Ulasan 

pada bagian sebelumnya disadari 

bahwa banyak orang yang cerdas dan 

berhasil dalam berbisnis atau menjadi 

pemimpin --- justru melakukan 

tindakan-tindakan yang merugikan 

orang banyak. Sternberg (2003) 

menyadari bahwa mereka yang sukses 

tidak jarang mencekik para pesaingnya 

dan menjadikan orang banyak jadi 

bergantung, dan ini menjadi sisi 

negative yang perlu diselesaikan 

dengan the balance theory of wisdom. 

Dia menyadari bahwa aspek berkenaan 

peduli orang lain atau yang berorientasi 

bukan pada diri sendiri menjadi penting 

untuk dimiliki oleh setiap pemimpin 

atau pebisnis, yakni Wisdom (Kearifan 

atau kebijaksaan). Hal ini 

mendorongnya menulis buku berkaitan 

dengan Wisdom, Intelligence, and 

Creativity Synthesized (WICS).  

Dengan WICS diharapkan 

manusia yang cerdas menjadi lebih 

manusiawi dalam menjalankan bisnis 

atau kepemimpinannya dan menjadikan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

 

657 
 

dunia lebih bersahabat. Untuk itu, 

setiap pebisnis ataupun pemimpin yang 

didukung dengan SI perlu dikendalikan 

dan dibekali dengan kepedualian extra 

personal yang merupakan kepeduliaan 

terhadap kepentingan orang banyak. 

Dengan kata lain, manusia yang cerdas 

dan sukses akan menjadi lebih berguna 

bagi orang lain bila memiliki kearifan 

dalam bertindak (Sternberg, 2003), dan 

ini mencerminkan tindakan yang dipicu 

oleh motif altruistik, yang tidak 

berfokus pada diri sendiri. 

 

Berkaitan dengan kemaslahatan 

umat manusia, Gardner (2006b) 

menginventarisir  jenis-jenis 

kemampuan berpikir manusia yang 

diperlukan di masa depan. Kemampuan 

berpikir atau yang disebutnya Minds 

terdiri dari: the disciplined mind, 

synthesizing mind, creating mind, 

respectful mind, & ethical minds. 

Kelima minds ini diperlukan sekali 

terutama bagi mereka yang menjadi 

pebisnis ataupun pemimpin. Seorang di 

bisnis pengembang (perumahan) 

misalnya, tidak cukup hanya memiliki 

discipline mind, dalam disiplin ilmu 

arsitek atau sarjana ekonomi atau 

teknik sipil, atau pemasaran. Untuk 

sukses membangun usahanya mereka 

perlu synthesizing mind and creating 

mind disamping discipline mind. 

 Demikian juga seorang yang 

ingin mengembangkan bisnis waralaba 

seperti minimarket yang menjamur di 

Indonesia, mereka tidak bisa hanya 

sekedar meniru orang lain, tetapi 

mereka harus punya pengetahuan 

bidang disiplin berkaitan bidang 

tersebut untuk bisa memahami apa 

yang perlu dilakukan, dan tidak hanya 

tahu tetapi juga mampu memadukan 

berbagai hal untuk menghasilkan 

sesuatu yang khas yang lain yang tidak 

dimiliki usaha minimarket yang lain.  

Berdasarkan minds yang 

dikemukakan oleh Gardner, untuk 

sukses dan berhasil dalam bisnis 

ataupun kepemimpinan diperlukan tiga 

minds pertama. Bila ditarik di dalam 

dunia kepemimpinan atau  politik atau  

kebijakan baik dari level rendah sampai 

level tinggi, orang-orang akan bertanya 

minds  semacam ini apa sudah dimiliki 
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oleh mereka yang menjadi, misalnya, 

camat, bupati, gubernur atau menjadi 

pebisnis, atau politikus? Pertanyaan 

semacam ini dalam kehidupan di 

negara kita masih tetap relevan 

diajukan. Mengapa, karena masih saja 

ada yang mendapatkan posisi bukan 

karena memiliki minds dibidang yang 

digeluti, tetapi karena faktor budaya, 

ras atau agama, dan bahkan karena 

faktor uang yang berbicara dalam 

mendapatkan posisi tersebut. Tidak 

heran, beberapa tahun silam muncul 

istilah KKN (kolusi, korupsi dan 

nepotisme). Posisi karena KKN 

kemungkinan yang bersangkutan tidak 

memiliki minds yang diperlukan 

(minimal tiga minds pertama, discipline 

mind, synthesizing mind, creating 

mind). Bila betul hal ini terjadi, tidak 

heran banyak kebijakan menjadi salah, 

banyak projek besar tapi kualitas 

rendah, banyak pemimpin yang sibuk 

dan rapat dan kurang memahami 

tugasnya. 

Ketiga minds pertama, 

membuat banyak orang sukses, namun 

bila karakter yang dimiliki belum 

matang, maka kemungkinan bisa 

bertahan lama dalam posisi tersebut 

menjadi kecil, dan bila berhasil 

menduduki posisi tersebut, 

kemungkinan besar membuat suasana 

atau orang lain tidak nyaman atau 

menderita. Kesuksesan waralaba 

minimarket yang sukses tentunya 

pelakunya memiliki ketiga minds yang 

pertama. Namun bagaimana 

kesuksesan mereka  bukan menjadi 

kematian usaha serupa ke depan --- para 

pelakunya perlu ditopang dengan apa 

yang disebut dengan respectful mind. 

Hal respectful mind ini diperlukan di 

dunia sekarang ini karena manusia 

moderen lebih banyak  diarahkan untuk 

bersaing dan sukses dalam ukuran 

angka-angka semacam penjualan, 

kekuatan bisnis, dan ekspansi tanpa 

memikirkan bagaimana dengan orang 

lain dan usaha mereka. Akibat semua 

ini, seringkali muncul protes dari 

masyarakat sekitar usaha tersebut. 

Protes-protes ini mengindikasikan 

bahwa kesuksesan yang dibangun 

masih belum memperhitungkan orang 

lain. Gardner mengusulkan ke depan 
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seorang pemimpin dalam bidang 

apapapun seharusnya mampu 

menghargai orang lain dan kepentingan 

yang berorientasi pada orang lain, 

bukan pada golongan, atau kepentingan 

sesaat akan memberi peluang bisnis 

tersebut diterima di dan membangun 

masyarakat yang sejahtera. 

Lebihjauh Gardner 

menekankan juga apa yang disebut 

dengan Ethical Mind untuk  mereka 

yang mengambil kebijakan terutama 

mereka yang bergerak dibidang yang 

memperngaruhi orang banyak. Dengan 

ethical mind, para pebisnis ataupun 

pemimpin tidak cukup hanya 

memikirkan bagaimana usahanya atau 

kegiatannya atau projeknya bisa 

diterima oleh orang banyak, tetapi apa 

yang seharusnya dilakukan, dan apa 

yang benar-benar diperlukan, apa yang 

baik --- sekalipun mungkin tidak  

populer atau tidak didukung --- seorang 

pemimpin tetap harus bisa bertindak 

benar. Kasus almarhum mantan 

presiden Singapore Mr. Lee Kuan 

Yeuw, saat menjabat presiden 

seringkali programnya ditentang oleh 

masyarakat Singapore, terutama 

mereka yang berada di luar Singapore. 

Namun  Dia tetap pada prinsipnya 

kalau benar ya benar dan nanti mereka 

akan tahu hasilnya. Hal ini dibuktikan 

dengan muncul Singapore yang dari 

kota semacam kampung menjadi kota 

yang sama dengan Negera Maju, dan 

sewaktu meninggalnya terlihat rakyat 

Singapore memberikan penghormatan 

yang luar biasa ---karena akhirnya 

mereka sadar bahwa apa yang diperbuat 

Mr. Lee adalah baik dan benar dan tidak 

bisa dipengaruhi oleh orang lain atau 

kelompok. Merujuk ke dalam negeri, 

Nampak hal semacam ini dilakukan 

oleh Gubernur DKI, yang merombak 

kehidupan kumuh di DKI dengan 

memindahkannya di Rumah Susun 

yang lebih manusia. Usaha ini 

mendapatkan tantangan yang begitu 

kuat dari sebagian masyarakat bahkan 

oleh lawan-lawan politik beliau, namun 

sebagian lagi msayarakat mendukung. 

Bagaimana hal ini bisa demikian, 

karena baik Almarhum Mr. Lee dan 

Gubernur DKI saat ini mungkin sangat 

kuat sekali memiliki ke lima minds 
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yang diperlukan untuk mereka 

pengambil kebijakan yang pada 

akhirnya mensejahterahkan rakyat.  

Singkatnya dengan beragam 

kecerdasan yang dikemukan oleh  

Gardner melalui Teori MI tidaklah 

cukup bila seseorang ingin memaski 

kehidupan sebagai pemimpin atau 

pebisnis. Mereka yang memiliki ambisi 

jadi besar sebaiknya memiliki kelima 

minds atau pemikiran  (the disciplined 

mind, synthesizing mind, creating mind, 

respectful mind, & ethical minds) bila 

ingin sukses dan membawa 

kemaslahatan orang banyak sehingga 

menjadi sejahtera. Hal ini sama dengan 

yang ditekankan oleh Sternberg dengan 

The Ballance Theory of Wisdom 

melalui WICS. Bagi pendidik  WICS, 

MI, EI, dan Five Minds perlu dikaji 

lebih jauh dalam pendidikan ekonomi 

dan politik agar kelak dihasilkan insan 

pendidik yang cerdas tidak hanya 

dalam berbisnis tetapi dalam 

mensejahterakan orang banyak. Costa 

(1999) menyerukan agar pengajaran 

bisa membuat seseorang cerdas, dan 

kurikulum tidak lain bagaimana 

mengubah mind seseorang.  

 

 

KESIMPULAN 

Menjadi cerdas dengan tacit 

knowledge ataupun street smart  

ataupun domain tertentu bisa 

menjadikan seseorang menjadi sukses 

dalam dunia bisnis ataupun  politik, 

namun seringkali keberhasilannya 

membuat pihak lain menjadi lemah dan 

bergantung  ---sehingga diperlukan  apa 

yang Sternberg sebut Wisdom (kearifan 

atau bijak) untuk membantu seseorang 

bisa bertindak dengan lebih baik untuk 

kepentingan bersama, atau apa yang 

Gardner sebut Five Minds agar apa 

yang dilakukan bukan karena 

kepentingan sesaat atau golongan tetapi 

apa yang perlu, tepat dan yang benar 

agar tercipta masyarakat yang 

sejahtera. 
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Abstrak 

 
Model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar bermanfaat dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran, karena dengan model tersebut guru dapat menciptakan kondisi belajar yang 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pemakaian model pembelajaran harus dilandaskan 

pada pertimbangan untuk menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang tidak hanya 

menempatkan siswa pasif saat belajar di dalam kelas. Namun guru harus menempatkan siswa 

sebagai insan yang alami memiliki pengalaman, keinginan dan pikiran yang dapat dimanfaatkan 

untuk belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini digunakan 

model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan model pembelajaran mind 

mapping dan think pair share. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

perbedaan hasil belajar  pada kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran perpaduan 

problem based learning dan mind mapping (kelas eksperimen) dengan kelompok siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran perpaduan problem based learning dan think pair share (kelas kontrol) 

pada kompetensi dasar kejuruan pengantar ekonomi dan bisnis. 

 

Kata kunci: Problem Based Learning, Mind Mapping, Think Pair Share, Hasil belajar 

 

 

Pendahuluan 

Pembelajaran merupakan 

suatu istilah yang memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain dalam 

proses pendidikan. Pembelajaran 

seharusnya merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menciptakan suasana 

atau memberikan pelayanan agar 

siswa belajar.  

Untuk itu, harus dipahami bagaimana 

siswa memperoleh pengetahuan dari 

kegiatan belajarnya. Jika guru dapat 

memahami proses pemerolehan 

pengetahuan, maka guru akan dapat 

menentukan strategi pembelajaran 

yang tepat bagi siswanya. Menurut 

Sudjana (2000) dalam Sugihartono, 

dkk (2007: 80) pembelajaran 

merupakan setiap upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik yang dapat menyebabkan 

peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. Sedangkan Nasution (2005) 

mailto:inahanurwati@yahoo.com
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dalam Sugihartono,dkk (2007:80) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai 

suatu aktifitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya 

dan menghubungkannya dengan anak 

didik sehingga terjadi proses belajar. 

Sedangkan menurut Dimyati dan 

Mudjiono dalam Syaiful Sagala 

(2006: 62) pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogram 

dalam desain intruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif, 

yang menekankan pada penyediaan 

10 sumber belajar. Pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun 

oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berfikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir 

siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. 

Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas (Arends dalam 

Trianto, 2010: 51). Sedangkan 

menurut Joyce & Weil (1971) dalam 

Mulyani Sumantri, dkk (1999: 42) 

model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu, dan memiliki 

fungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar 

mengajar. Berdasarkan dua pendapat 

di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematik 

dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu dan 

berfungsi sebagi pedoman bagi 

perancang pembelajaran dan para 

guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

Menurut Trianto (2010: 53) fungsi 

model pembelajaran adalah sebagai 
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pedoman bagi perancang pengajar 

dan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Untuk memilih model 

ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi yang akan diajarkan, dan juga 

dipengaruhi oleh tujuan yang akan 

dicapai dalam pengajaran tersebut 

serta tingkat kemampuan peserta 

didik. Di samping itu pula, setiap 

model pembelajaran juga mempunyai 

tahap-tahap (sintaks) yang dapat 

dilakukan siswa dengan bimbingan 

guru. Antara sintaks yang satu dengan 

sintaks yang lain juga mempunyai 

perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini, 

diantaranya pembukaan dan 

penutupan pembelajaran yang 

berbeda antara satu dengan yang lain. 

Oleh karena itu, guru perlu menguasai 

dan dapat menerapkan berbagai 

keterampilan mengajar, agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

beraneka ragam dan lingkungan 

belajar yang menjadi ciri sekolah 

pada dewasa ini. Menurut Kardi dan 

Nur dalam Trianto (2011: 142) istilah 

model pembelajaran mempunyai 

makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode, atau prosedur. 

Metode pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini  

adalah perpaduan metode Problem 

Based Learning dan Mind Mapping 

dengan Problem Based Learning dan 

Think pare share. Dalam suatu proses 

pembelajaran siswa dapat 

dikembangkan dengan memperkaya 

pengalaman yang bermakna melalui 

persoalan pemecahan masalah. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Tyler 

(Mayadiana, 2005) mengenai 

pengalaman atau pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memperoleh 

keterampilan-keterampilan dalam 

pemecahan masalah.  

Model pembelajaran Problem 

based learning adalah model 

pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran siswa pada masalah 

autentik sehingga siswa dapat 

menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi dan 

inkuiri, memandirikan siswa dan 

meningkatkan kepercayaan diri 

sendiri. Dalam program pembelajaran 

berbasis masalah (PBL), siswa 

bekerja dengan teman sekelas untuk 

memecahkan masalah yang kompleks 

dan otentik yang membantu 
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mengembangkan pengetahuan konten 

serta pemecahan masalah, penalaran, 

komunikasi, dan keterampilan self 

assessment. Masalah-masalah ini juga 

membantu untuk mempertahankan 

minat siswa dalam materi pelajaran 

karena siswa menyadari bahwa 

mereka belajar keterampilan yang 

dibutuhkan untuk sukses di lapangan. 

Menurut Ibrahim (2002) model 

pembelajaran berbasis masalah 

membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan 

berfikir dan keterampilan pemecahan 

masalah.  

Selain itu ada juga beberapa 

model pembelajaran yang menjadikan 

siswa sebagai subjek pembelajaran 

antara lain Mind Mapping dan Think 

Pair Share. Mind mapping adalah 

suatu teknik mencatat yang 

menonjolkan sisi kreativitas sehingga 

efektif dalam memetakan pikiran. 

Teknik mencatat melalui peta pikiran 

dikembangkan berdasarkan 

bagaimana cara otak bekerja selama 

memproses suatu informasi. Selama 

informasi disampaikan otak akan 

mengambil tanda dalam bentuk 

beragam mulai dari gambar, bunyi, 

bau, pikiran, hingga perasaan. 

Selanjutnya dalam pembuatan peta 

pikiran informasi direkam dalam 

bentuk simbol, garis, kata dan warna. 

Penggunaan simbol, gambar, warna 

dan pemilihan kata kunci akan 

menjadikan siswa lebih aktif dan 

kreatif dan akan memudahkan mereka 

dalam mengingat materi pelajaran. 

Sedangkan model pembelajaran 

Think Pair Share menurut Ibrahim, 

dkk, merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Think-Pair-Share menghendaki siswa 

bekerja saling membantu dalam 

kelompok kecil (2-6 anggota) dan 

lebih dirincikan oleh penghargaan 

kooperatif, dari pada penghargaan 

individual (Ibrahim dkk : 2000).  

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah pembelajaran Pengantar 

Ekonomi dan Bisnis yang 

menggunakan  model  

pembelajaran perpaduan  problem 

based learning dan mind mapping 

dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa? 

2. Apakah  pembelajaran Pengantar 

Ekonomi dan Bisnis yang 

menggunakan  model 
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pembelajaran perpaduan problem 

based learning dan think pair 

share  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa? 

3. Apakah  ada perbedaan  hasil 

belajar Pengantar Ekonomi dan 

bisnis antara kelompok siswa 

yang diajar dengan model 

pembelajaran perpaduan  problem 

based learning dan mind mapping 

dengan kelompok siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran 

perpaduan problem based 

learning dan think pair share? 

 

Hasil Kajian 

Hasil Belajar 

Belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu 

organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman (Gagne 

dalam Dahar, 2011). 

Menurut Nana Sudjana (2005: 3), 

bahwa hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah  perubahan  

tingkah  laku  yang  telah  terjadi 

melalui  proses  pembelajaran. 

 

Problem based learning 

Problem based learning 

adalah suatu kegiatan pembelajaran  

yang berpusat pada masalah. Istilah 

berpusat berarti menjadi tema, unit, 

atau isi sebagai fokus utama belajar. 

Terdapat tiga ciri utama dariProblem 

based learning: Pertama, Problem 

based learning merupakan aktivitas 

pembelajaran, artinya dalam 

implementasinya Problem based 

learning adalah sejumlah kegiatan 

yang harus dilakukan siswa. Problem 

based learning tidak mengharapkan 

siswa hanya sekedar mendengarkan, 

mencatat, kemudian menghafal 

materi pelajaran, akan tetapi melalui 

Problem based learning siswa aktif 

berpikir, berkomunikasi, mencari dan 

mengolah data, dan akhirnya 

menyimpulkan. Kedua, aktivitas 

pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesakan masalah. Problem 

based learning menempatkan  

masalah sebagai kata kunci dari 

proses pembelajaran. Ketiga, 

pemecahan masalah dilakukan 

dengan mengunaan pendekatan 

berpikir secara ilmiah.  

Terdapat tiga ciri utama dari 

Problem based learning: Pertama, 

Problem based learning 

merupakan aktivitas pembelajaran, 

artinya dalam implementasinya 
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Problem based learning adalah 

sejumlah kegiatan yang harus 

dilakukan siswa. Problem based 

learning tidak mengharapkan 

siswa hanya sekedar 

mendengarkan, mencatat, 

kemudian menghafal materi 

pelajaran, akan tetapi melalui 

Problem based learning siswa 

aktif berpikir, berkomunikasi, 

mencari dan mengolah data, dan 

akhirnya menyimpulkan. Kedua, 

aktivitas pembelajaran diarahkan 

untuk menyelesakan masalah. 

Problem based learning 

menempatkan  masalah sebagai 

kata kunci dari proses 

pembelajaran. Ketiga, pemecahan 

masalah dilakukan dengan 

mengunaan pendekatan berpikir 

secara ilmiah.  

Arends (2008) menyatakan 

bahwa model pembelajaran Problem 

based learning (PBL) atau 

pembelajaran berbasis masalah 

adalah metode mengajar dengan 

fokus pemecahan masalah nyata, 

proses dimana peserta didik 

melaksanakan kerja kelompok, 

umpan balik, diskusi, yang dapat 

berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi dan penyelidikan dan 

laporan akhir.  

 

Karakteristik Problem based 

learning 

Menurut Tan (2004:8) model 

pembelajaran problem based learning 

memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Permasalahan menjadi point awal 

dalam belajar 

2) Permasalahan yang diangkat 

adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur 

3) Permasalahan membutuhkan 

perspektif ganda (multiple 

perspective) 

4) Permasalahan menantang 

pengetahuan yang dimiliki siswa, 

sikap dan kompetensi yang 

kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan 

bidang baru dalam belajar 

5) Belajar pengarahan diri menjadi 

hal yang utama 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan 

yang beragam penggunaan dan 

evaluasi sumber informasi 

merupakan proses yang esensial 

7) Pengembangan keterampilan 

inkuiri dan pemecahan masalah 
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sama pentingnya dengan 

penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencari solusi dari sebuah 

permasalahan 

8) Keterbukaan proses dalam PBL 

meliputi sintesis dan integrasi dari 

sebuah proses belajar 

PBL melibatkan evaluasi dan 

review pengalaman siswa dan 

proses belajar. 

 

Mind Mapping 

Konsep Mind mapping pada 

awalnya diperkenalkan oleh Tony 

Buzan di tahun 1970-an. Teknik ini 

dikenal juga dengan nama Radiant 

Thinking. Konsep ini dikembangkan 

oleh Tony Buzan  

Buzan (2009) menyatakan 

bahwa, mind mapping merupakan 

peta rute yang memudahkan ingatan 

dan memungkinkan untuk menyusun 

fakta dan pikiran, dengan demikian 

cara kerja alami otak dilibatkan sejak 

awal, ini berarti mengingat informasi 

akan lebih mudah dan lebih bisa 

diandalkan daripada menggunakan 

teknik mencatat tradisional. Selain itu 

menurut  

Michalko dalam Buzan (2009), 

mind mapping adalah alternatif 

pemikiran keseluruhan otak terhadap 

pemikiran linear. Mind mapping 

menggapai ke segala arah dan 

menangkap berbagai pikiran dari 

segala sudut. Mind mapping dapat 

menghasilkan daya kreatif untuk 

mempertajam kecerdasan visual dan 

lebih memperkukuh belahan otak 

kanan yang kreatif (Ayan, 2003). 

 

Aplikasi Mind mapping 

Menurut Yoga (2008) untuk 

mengaplikasikan Mind mapping 

dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, ada 4 tahap yang harus 

dilakukan secara step by step dan 

berurutan, antara lain: 

1) Tahap Persiapan : dalam tahap ini 

baik siswa maupun guru harus 

diberi pelatihan yang cukup 

mengenai MM khususnya 

mengenai How to MM dan Law of 

MM serta latihan-latihan untuk 

menentukan BOIs (basic ordering 

ideas) dan mencari Kata Kunci. 

2) Tahap Pendahuluan : Pada tahap 

ini, MM hanya akan digunakan 

pada langkah Overview dan 

Preview di awal pelajaran serta 

Review di akhir pelajaran 

sementara untuk langkah Inview 
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masih tetap menggunakan Catatan 

Linier yang digunakan selama ini. 

Pada tahap ini, MM yang dibuat 

baru pada level Central Topic dan 

BOIs-nya serta dapat pula 

dilengkapi dengan satu level 

informasi pendukung lainnya. 

3) Tahap Transisi : Pada tahap ini, 

Inview mulai menggunakan MM 

secara parsial yang dikenal dengan 

Cluster Map (Adam Khoo, 

AKLTG Singapore). Tahap 

Implementasi : Pada tahap ini, 

Inview sudah sepenuhnya 

menggunakan MM dan seluruh 

catatan yang dibuat sudah 

berbentuk MM. Hal ini dapat 

dilakukan bila siswa dan guru 

sudah terbiasa dan mahir dalam 

menentukan BOIs dan mencari 

Key-words dari bahan yang sedang 

dipelajari. 

 

Think Pair Share 

Model pembelajaran Think-

Paire-Share dikembangkan oleh 

Frank Lyman dan kawan-kawan dari 

Universitas Maryland tahun 1981. 

Think-Paire-Share merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif 

sederhana yang memberi kesempatan 

kepada pada untuk siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. Keunggulan model 

pembelajaran ini, yaitu mampu 

mengoptimalkan partisipasi siswa 

(Lie, 2004). Trianto (2010) 

mengemukakan bahwa Think pair 

share (TPS) atau berpikir 

berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi interaksi siswa”. 

Ibrahim, dkk, menyatakan bahwa 

TPS (Think- Pair-Share) atau 

Berfikir-Berpasangan-Berbagi 

merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Think-Pair-Share menghendaki siswa 

bekerja saling membantu dalam 

kelompok kecil (2-6 anggota) dan 

lebih dirincikan oleh penghargaan 

kooperatif, dari pada penghargaan 

individual (Ibrahim dkk : 2000).  

 

Pembahasan 

Pada penelitian ini, desain yang 

digunakan adalah eksperimen semu 

(quasi experimental designs. 

Pada kelompok pertama 

yang merupakan kelompok 
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eksperimen akan diberi perlakuan 

dengan menerapkan model 

pembelajaran perpaduan problem 

based learning dan mind mapping. 

Sedangkan pada kelompok kedua ( 

kelas kontrol ) akan diberi perlakuan 

dengan menerapkan model 

pembelajaran perpaduan problem 

based learning dan think pair share. 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain faktorial 

2x2 dengan rancangan pretest-

posttest non equivalent control group 

design (Creswell: 2010). 

Rancangan eksperimen 

ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

Keterangan: K1 : kelompok 

eksperimen 

K2 : kelompok 

kontrol 

 O1 : pretest 

O2 : posttest 

 X1 : perlakuan 

kelompok 

eksperimen 

(model 

pembelajaran 

perpaduan  

problem based 

learning dan 

mind mapping) 

 X2 : perlakuan 

kelompok 

kontrol  (model 

pembelajaran 

perpaduan 

problem based 

learning dan 

think pair share) 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan eksperimen 

Pada tahap persiapan 

eksperimen, peneliti akan melakukan 

beberapa kegiatan antara lain, 

melakukan studi pendahuluan, 

menyusun perangkat pembelajaran, 

dan penyajian instrumen penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

eksperimen 

Pada tahap ini, data dikumpulkan 

melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 1) memberikan pretest; 2) 

melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model perpaduan 

pembelajaran (eksperimen); 3) 

memberikan posttest. Peneliti 

K1 O1 X1 O2 

K2 O1 X2 O2 
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merencanakan 6 kali pertemuan untuk 

masing-masing kelas, baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol 

3. Tahap pasca eksperimen 

Pada tahap ini siswa akan diberikan 

tes akhir (posttest) setelah diberikan 

perlakuan dengan kedua model 

perpaduan pembelajaran. Tes ini 

bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari model perpaduan  

pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terhadap hasil belajar siswa 

dari aspek kognitif mengingat (C1), 

memahami (C2), menerapkan (C3), 

dan menganalisis (C4). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, 

data akan dikumpulkan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memberikan pretest pada 

kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mengetahui 

kemampuan dan pemahaman 

siswa pada pelajaran 

Pengantar Ekonomi dan 

Bisnis 

2. Melaksanakan pembelajaran 

dengan penerapan model 

pembelajaran perpaduan 

yang berbeda pada kedua 

kelas 

3. Memberikan posttest pada 

kedua kelas yang menjadi 

objek penelitian 

 

Kerangka Analisis Rancangan 

Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental designs). Sugiyono 

(2010) menegaskan bahwa desain 

eksperimen semu mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak 

sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Dalam penelitian ini, dua 

kelompok kelas akan mendapatkan 

perlakuan yang berbeda. Pada 

kelomok pertama yang merupakan 

kelompok eksperimen akan diberi 

perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran perpaduan problem 

based learning dan mind mapping. 

Sedangkan pada kelompok kedua 

akan diberi perlakuan dengan 

menerapkan model pembelajaran 

perpaduan  problem based learning 

dan think pair share. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
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desain faktorial 2x2 dengan 

rancangan pretest-posttest non 

equivalent control group design 

(Creswell: 2010). 

Pola rancangan eksperimen 

faktorial 2x2 yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

Model Pembelajaran 

Perpaduan 

PBL dan 

MM 

(X1) 

Perpaduan 

PBL dan 

TPS 

(X2) 

Hasil 

belajar 

(Y) 

Tinggi 

(Y1) 
X1 Y1 X2 Y1 

Rendah 

(Y2) 
X1 Y2 X2 Y2 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini perlu diolah lebih lanjut, 

agar data mentah yang ada dapat 

diterjemahkan atau diinterpretasikan 

menjadi data yang mudah dibaca dan 

memberi arti. Sesuai dengan jenis 

variabel penelitian, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah 

analysis of variance 2 x 2 factorial 

design (two way anova). Analisis 

varian memberikan peneliti untuk 

mempelajari pengaruh secara 

simultan dari beberapa variabel 

bebas. Selain itu ada analisis lain yang 

harus dilakukan sebelum data hasil 

dari penelitian diuji secara statistik 

yaitu, uji normalitas, uji homogenitas, 

dan selanjutnya dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis penelitian. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui sebaran frekuensi skor 

tiap variabel terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan uji one-sample Kolmogorov-

Smirnov melalui bantuan program 

SPSS for windows versi 21 dan taraf 

kesalahan adalah 5% atau pada taraf 

keyakinan 95%. 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk 

menguji apakah setiap kelompok 

yang dijadikan objek penelitian untuk 

dibandingkan memiliki varian yang 

sama. Sehingga perbedaan yang 

terjadi pada hipotesis berasal dari 

perbedaan antar kelompok bukan 

perbedaan di dalam kelompok. Uji 

homogenitas data dapat dilakukan 

dengan uji Levane yang merupakan 

salah satu komponen dari paket 

program Anova. Kenormalan 
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distribusi didasarkan pada taraf 

kesalahan 5%. 

 

 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini 

dilakukan dengan analisis varian dua 

arah (two way anova) dengan orde 2 

x 2 dengan bantuan program SPSS for 

windows versi 21. Adanya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat didasarkan pada taraf 

kesalahan 5%. Kemudian akan 

dilakukan uji t sampel bebas untuk 

membuktikan adanya perbedaan yang 

signifikan perolehan hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kritis dari kedua 

kelompok. Keputusan yang 

digunakan untuk menyatakan adanya 

perbedaan yang signifikan hasil 

belajar dan kemampuan berpikir kritis 

kedua kelompok didasarkan pada 

taraf kesalahan 5%. 

 

Simpulan  

Dari hasil pengujian, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa :  

1. Menggunakan  model  

pembelajaran perpaduan  

problem based learning dan 

mind mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa 

2. Menggunakan model 

pembelajaran  perpaduan 

problem based learning dan 

think pair share  dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa  

3. Ada perbedaan  hasil belajar 

Pengantar Ekonomi dan bisnis 

antara kelompok siswa yang 

diajar dengan model 

pembelajaran perpaduan  

problem based learning dan 

mind mapping dengan 

kelompok siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran 

perpaduan problem based 

learning dan think pair share. 
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Abstrak 
 

Literasi ekonomi akan meningkatkan kompetensi individu saat membuat keputusan pribadi ataupun 

sosial terhadap berbagai pilihan/permasalahan ekonomi yang dihadapi seseorang. Realitanya 

banyak siswa SMA tidak memahami tentang istilah ekonomi, konsep-konsep dasar ekonomi yang 

penting untuk memahami suatu peristiwa ekonomi, dan berbagai permasalahan ekonomi di media 

massa. Permasalahan utama terletak pada bekal pengetahuan siswa yang rendah. Para guru juga 

mulai kehilangan variasi dalam hal penyampaian materi ajar ekonomi kepada para siswanya. 

Strategi yang sering digunakan adalah diskusi kelas namun tidak selalu menunjukkan keberhasilan 

meski guru telah berupaya dan mendorong siswa untuk berpartisipasi. Kebanyakan siswa lebih 

menyukai berperan sebagai “penonton” sementara kelas dikuasai oleh beberapa siswa saja. Para 

siswa juga cenderung menjadi lebih individualistis dalam meraih prestasi belajar di sekolah. Untuk 

menjawab permasalahan tersebut perlu dikembangkan desain pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi siswa terhadap materi ekonomi sekaligus menjawab permasalahan 

semakin individualisnya para siswa saat ini. Desain pembelajaran cooperative learning yang 

dikembangkan dengan didasarkan pada falsafah homo homini socius akan membawa siswa pada 

interaksi kerjasama dengan sesama untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suasana yang 

menyenangkan. Pengembangan desain pembelajaran cooperative learning tipe teams games 
tournaments (TGT) dengan memanfaatkan media pembelajaran Teka-Teki Silang (TTS) dilakukan 

sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut. Desain pembelajaran ini dapat menjadi salah 

satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus untuk meningkatkan keterampilan 

sosial siswa dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Dengan diterapkannya model 

pembelajaran ini akan dapat membuat siswa mencapai hasil prestasi belajar yang memuaskan 

tanpa menjatuhkan teman yang dianggap pesaing, bahkan mereka dapat berkolaborasi untuk 

kebaikan bersama. 
 
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, teka-teki silang, prestasi belajar, keterampilan sosial 

 

 

A. Pendahuluan 

Persoalan akan pentingnya 

setiap orang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dalam melakukan 

tindakan ekonomi semakin disadari 

oleh kalangan akademisi khususnya 

para penggelut dunia pendidikan 

ekonomi di berbagai negara. Hal ini 

dilandasi paling tidak oleh dua hal 

yaitu pertama, pengetahuan tentang 

mailto:indradarmawanusd@gmail.com
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ekonomi diperlukan setiap orang 

untuk hidup dalam kondisi ling-

kungan yang semakin kompleks. 

Pengetahuan tentang ekonomi di-

perlukan untuk mendukung pengam-

bilan keputusan dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Bahkan jikalau-

pun keputusan tersebut seolah-olah 

tidak bersangkut paut dengan bidang 

ekonomi, pengetahuan tentang 

ekonomi tetap diperlukan untuk 

memahami dampak ekonomi dari 

keputusan yang dibuat (Bethune 

2000, OECD 2005, Jappelli 2010); 

kedua, ada peningkatan minat ten-

tang bagaimana memperbaiki kuali-

tas pendidikan ekonomi di semua 

jenjang pendidikan (Varum, et al, 

2013). 

Banyak orang suka berpikir 

dan membicarakan tentang isu-isu 

ekonomi yang mempengaruhi kehi-

dupan mereka, baik sebagai 

konsumen, pekerja, produsen, inves-

tor, warga negara, atau dalam peran 

lainnya. Pengetahuan  ekonomi men-

jadi alat untuk memahami dunia 

ekonomi yang dihadapi dan mem-

bantu mereka menafsirkan apakah 

peristiwa ekonomi tersebut secara 

langsung atau tidak langsung mem-

pengaruhi kehidupan mereka. Jika 

jumlah anggota masyarakat yang 

berpengetahuan ekonomi semakin 

banyak, maka hal tersebut akan 

sangat bermanfaat untuk meningkat-

kan kemampuan mereka dalam 

memahami dan mengevaluasi perma-

salahan-permasalahan ekonomi suatu 

bangsa. Pada bangsa yang semakin 

demokratis, dukungan dan keterli-

batan aktif dari warganya adalah 

penting untuk menyelesaikan perma-

salahan-permasalahan ekonomi yang 

mendera bangsa (Wastald, 1998).  

Pengambilan keputusan eko-

nomi, seperti membeli rumah atau 

berinvestasi di pasar saham, memang 

dapat meminta bantuan seorang yang 

profesional di bidangnya. Namun, 

jika untuk  pengambilan keputusan 

ekonomi lainnya juga harus melibat-

kan mereka, maka  hal tersebut jelas 

tidak ekonomis dan praktis. Biaya 

untuk membayar konsultan tidak 

murah, sementara saran mereka juga 

tidak dapat dipastikan benar-benar 

tepat. Jauh lebih penting dari itu, 

keputusan final akan dibuat oleh yang 

bersangkutan dan ia mau atau tidak 

mau harus pula siap dengan segala 

risikonya. Ini tidak berarti bahwa 
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konsultan tidak penting, tetapi sangat 

baik setiap orang menjadi ekonom 

bagi dirinya sendiri  khususnya untuk 

hal-hal sederhana dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Pengambilan keputusan lain yang 

sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari misalnya apakah sese-

orang akan memutuskan untuk 

bekerja atau tidak bekerja, akan 

menabung atau berinvestasi, dan 

sebagainya. Dengan kata lain, literasi 

ekonomi akan meningkatkan kompe-

tensi individu saat membuat kepu-

tusan pribadi ataupun sosial terhadap 

berbagai pilihan atau permasalahan 

ekonomi yang dihadapi sepanjang 

umur hidupnya. 

Wastald (1998) menemukan 

fakta bahwa dari 10 orang siswa SMA 

di Amerika Serikat kurang dari empat 

siswa yang bisa menjawab secara 

benar pertanyaan dasar tentang istilah 

ekonomi, konsep-konsep dasar 

ekonomi yang penting untuk 

memahami suatu peristiwa ekonomi, 

dan permasalahan-perma-salahan 

ekonomi yang dilaporkan di media 

massa. Sebanyak 76 persen siswa 

beralasan bahwa mereka 

mendapatkan bekal pengetahuan 

ekonomi yang sedikit di sekolah. 

Pada praktik pembelajaran di 

kelas saat ini banyak guru mulai ke-

hilangan variasi dalam hal penyam-

paian materi ajar kepada para siswa-

nya. Pembelajaran cenderung berjalan 

monoton sehingga membuat jenuh 

peserta didik. Banyak siswa yang 

merasa jenuh saat pembelajaran di 

kelas. Kejenuhan tersebut mem-buat 

siswa melakukan hal-hal yang 

menurut siswa lebih menyenangkan, 

seperti mengobrol dengan teman 

sebangku, mengganggu teman, men-

corat-coret buku, menggambar, dan 

sebagainya. Berbagai tingkah laku 

siswa tersebut akan mengakibatkan 

kurangnya konsentrasi dalam mene-

rima pelajaran. Dengan kurangnya 

konsentrasi belajar, akan meng-

akibatkan kurangnya pemahaman 

materi yang telah diajarkan oleh guru, 

kurangnya pemahaman materi akan 

mengakibatkan menurunnya prestasi 

belajar siswa. 

Dalam praksis pembelajaran 

di kelas, ternyata banyak ditemukan 

guru dalam melaksanakan pembela-

jaran masih menggunakan paradigma 

lama guru sebagai sumber utama yang 
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memberikan pengetahuan kepada 

siswa yang pasif. Sementara dinamika 

perubahan dalam dunia pendidikan 

berlangsung sedemikian cepatnya. 

Hal ini mau tidak mau memaksa para 

pendidik untuk tidak lagi 

mempertahankan paradigma lama 

dalam proses pembelajaran. 

Kesadaran akan ini membawa para 

pendidik untuk mengembangkan 

model-model pembelajaran dengan 

tujuan mengaktifkan siswa. Strategi 

yang paling sering digunakan untuk 

mengaktifkan siswa adalah 

melibatkan siswa dalam diskusi 

dengan seluruh kelas. Namun 

demikian, strategi ini tidak selalu 

menunjukkan keberhasilan dalam 

praktiknya meski guru telah berupaya 

dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi. Kebanyakan siswa 

lebih menyukai berperan sebagai 

“penonton” sementara kelas lebih 

dikuasai oleh hanya beberapa siswa 

saja. Karp dan Yoels (1988) dalam 

Lie (2010) mencatat pengamatan 

mereka di tingkat perguruan tinggi 

dan menemukan bahwa dalam kelas 

dengan mahasiswa yang berjumlah 

kurang dari 40, hanya empat sampai 

lima mahasiswa saja yang 

menggunakan 75% dari waktu 

interaksi yang disediakan. Dalam 

kelas yang berisi lebih dari 40 

mahasiswa, hanya dua sampai tiga 

mahasiswa yang mendominasi 

separuh dari interaksi kelas.   

Berdasarkan paparan tersebut 

di atas maka perlu kiranya dikem-

bangkan suatu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kompetensi 

siswa terhadap materi yang diajarkan 

sekaligus menjawab permasalahan 

semakin individualisnya para siswa 

saat ini dalam upaya meraih prestasi 

belajar. Model pembelajaran coope-

rative learning diharapkan dapat 

menjawab permasalahan ini. 

Penerapan model ini juga diharapkan 

dapat menjadi solusi atas 

ketidaksiapan para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas, 

karena dengan menerapkan model ini 

guru dituntut untuk melakukan 

persiapan yang matang sebelum 

proses pembelajaran dilaksanakan. 

 

B. KAJIAN LITERATUR 

Cooperative learning awalnya 

berkembang di Amerika Serikat 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa sekaligus 
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meningkatkan interaksi sosial dalam 

masyarakat yang heterogen. Pada 

awal perkembangannya di Indonesia, 

cukup banyak yang meragukan 

peluang keberhasilan implementasi 

cooperative learning di ruang-ruang 

kelas karena pandangan adanya 

perbedaan latar belakang sejarah dan 

budaya antara Indonesia dengan 

Amerika Serikat.  

Namun jika ditelisik lebih 

mendalam, nilai-nilai yang terkan-

dung dalam cooperative learning 

sebenarnya juga ada dalam diri 

bangsa Indonesia sejak ratusan tahun 

yang lalu. Semangat kebersamaan 

telah dibangun oleh bangsa Indonesia 

di semua daerah sejak nenek moyang, 

seperti adanya gotong royong dalam 

berbagai bentuknya dalam 

masyarakat kita. Gotong royong dan 

kebersamaan juga sering diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas oleh para 

guru.  

Meski gotong royong dan 

kebersamaan sering diimplementasi-

kan namun dalam kenyataannya 

sering membawa hasil yang kurang 

memuaskan. Berbagai sikap dan 

kesan negatif sering muncul dalam 

pelaksanaan metode kerja kelompok 

di kelas. Jika kerja kelompok tidak 

berhasil, siswa cenderung saling 

menyalahkan. Sebaliknya jika ber-

hasil, mucul perasaan tidak adil. 

Siswa yang pandai atau rajin merasa 

rekannya yang kurang mampu telah 

membonceng  pada hasil kerja 

mereka. akibatnya, metode kerja 

kelompok yang seharusnya bertujuan 

mulia, yaitu menanamkan rasa 

persaudaraan dan kemampuan 

bekerjasama, justru bisa berakhir 

dengan ketidakpuasan dan kekece-

waan. Bukan hanya guru dan siswa 

yang pesimis mengenai penggunaan 

metode kerja kelompok, bahkan 

terkadang orang tua pun merasa 

khawatir jika anak mereka 

dimasukkan dalam satu kelompok 

dengan siswa lain yang dianggap 

kurang seimbang (Lie, 2010). 

Berbagai dampak negatif dari 

penggunaan metode kerja kelompok 

dapat diantisipasi dengan keseriusan 

guru dalam merancang skenario 

pembelajaran yang memungkinkan 

kerja kelompok menjadi lebih efektif. 

Dalam membumikan model 

pembelajaran ini hendaknya selalu 

didasarkan pada falsafah yang 

melekat pada cooperative learning 
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(pembelajaran gotong royong) dalam 

pendidikan adalah “homo homini 

socius” yang menekankan bahwa 

manusia adalah makhluk sosial. 

Cooperative learning adalah suatu 

strategi belajar mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku 

bersama dalam bekerja atau 

membantu di antara sesama dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam 

kelompok. 

Cooperative mengandung 

pengertian bekerjasama dalam 

mencapai tujuan bersama. Dalam 

kegiatan kooperatif, siswa secara 

individual mencari hasil yang 

menguntungkan bagi seluruh anggota 

kelompoknya. Jadi belajar kooperatif 

adalah pemanfaatan kelompok kecil 

dalam pembelajaran yang memung-

kinkan siswa bekerja bersama untuk 

memaksimalkan belajar mereka dan 

belajar anggota lainnya dalam 

kelompok tersebut (Johnson, et al.: 

1994). Sementara itu cooperative 

learning merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif 

yang bersifat heterogen yang 

anggotanya terdiri dari 4-5 orang 

dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen. Selanjutnya 

keberhasilan belajar dari anggota 

kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota 

kelompok baik secara individual 

maupun secara kelompok (Slavin, 

2005). 

Model pembelajaran koopera-

tif (cooperative learning) merupakan 

suatu metode pembelajaran yang 

menekankan pada kerja sama dalam 

sebuah team. Menurut Lie (2010)  

Model pembelajaran coope-

rative learning tidak sama 

dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur 

dasar pembelajaran 

cooperative learning yang 

membedakannya dengan 

pembagian kelompok yang 

dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur model 

cooperative learning dengan 

benar akan memungkinkan 

pendidik mengelola kelas 

dengan lebih efektif. 

 

Model pembelajaran koopera-

tif merupakan suatu model pembe-

lajaran kelompok yang anggotanya 
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tidak diambil secara sembarangan, 

melainkan berdasarkan tingkatan 

kecerdasan. Model pembelajaran 

kooperatif lebih menekankan kerja 

sama di antara siswa untuk dapat 

memecahkan suatu permasalahan 

yang diberikan oleh guru. Dengan 

demikian diharapkan siswa dapat 

berkembang dalam kelompok dan 

saling melengkapi antar anggota 

kelompok 

Berikut beberapa prinsip dasar 

cooperative learning menurut Slavin 

(2015) antara lain: 

1) Perumusan tujuan belajar siswa 

harus jelas. 

2) Penerimaan yang menyeluruh oleh 

siswa tentang tujuan belajar. 

3) Ketergantungan yang bersifat 

positif. 

4) Interaksi yang bersifat terbuka. 

5) Tanggung jawab individu. 

6) Kelompok bersifat heterogen. 

7) Interaksi sikap dan perilaku 

sosial yang positif. 

8) Tindak lanjut. 

9) Kepuasan dalam belajar. 

Menurut Slavin (2015), ter-

dapat tiga konsep sentral yang 

menjadi karakteristik cooperative 

learning yaitu: 

1) Penghargaan kelompok 

Cooperative learning mengguna-

kan tujuan-tujuan kelompok 

untuk memperoleh penghargaan 

kelompok yang didasarkan pada 

penampilan individu sebagai 

anggota kelompok dan mencip-

takan hubungan antar individu 

yang saling mendukung, saling 

membantu, dan saling peduli. 

2) Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergan-

tung dari pembelajaran individu 

dari semua anggota kelompok. 

Pertanggungjawaban tersebut 

menitikberatkan pada aktivitas 

anggota kelompok yang saling 

membantu dalam belajar. Ada-

nya pertanggungjawaban secara 

individu juga menjadikan setiap 

anggota siap untuk menghadapi 

tes dan tugas-tugas lainnya 

secara mandiri tanpa bantuan 

teman kelompoknya. 

3) Kesempatan yang sama untuk 

berhasil 

Cooperative learning meng-

gunakan metode skoring yang 

mencakup nilai perkembangan 

berdasarkan prestasi yang 

diperoleh siswa dari yang 
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terdahulu. Dengan menggunakan 

metode skoring ini setiap siswa 

baik yang berprestasi rendah, 

sedang, atau tinggi sama-sama 

memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang 

terbaik bagi kelompoknya. 

Penerapan metode coopera-

tive learning dalam pembelajaran 

akan memberikan beberapa manfaat 

bagi siswa yang relevan dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 

cooperative learning adalah mencip-

takan situasi dimana keberhasilan 

individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya. 

Setidaknya ada tiga tujuan penting 

dari cooperative learning yaitu: 

1) Hasil belajar individu 

Dalam cooperative learning 

meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial juga untuk 

memperbaiki prestasi siswa atau 

tugas-tugas akademik penting 

lainnya. Beberapa ahli berpen-

dapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa mem-

ahami konsep-konsep yang sulit. 

Para pengembang model telah 

menunjukkan bahwa model 

struktur cooperative learning 

telah dapat meningkatkan nilai 

siswa pada belajar akademik. 

Model pembelajaran ini dapat 

memberi keuntungan baik pada 

siswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja 

bersama menyelesaikan tugas-

tugas akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan 

individu 

Tujuan lain dari model 

cooperative learning adalah 

penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas 

sosial, kemampuan dan 

ketidakmampuannya. 

Cooperative learning memberi 

peluang bagi siswa dari berbagai 

latar belakang dan kondisi untuk 

bekerjasama dan saling bergan-

tung pada tugas-tugas akademik 

dan melalui struktur penghar-

gaan kooperatif akan belajar sa-

ling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Ada tujuan penting lain dari 

diimplementasikannya cooperative 

learning yaitu mengajarkan 

kepada siswa keterampilan 

bekerjasama dan kolaborasi. 
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Keterampilan-keterampilan sosial 

penting dimiliki oleh siswa sebab 

pada saat ini masih cukup banyak 

siswa yang kurang memiliki 

keterampilan sosial. 

Tujuan dari cooperative 

learning ini relevan dengan tujuan 

diselenggarakannya mata pelajaran 

ekonomi pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas menurut Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan 2006. 

Dalam KTSP 2006 tersebut mata 

pelajaran ekonomi bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1) Memahami sejumlah konsep 

ekonomi untuk mengkaitkan 

peristiwa dan masalah ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi 

dilingkungan individu, rumah 

tangga, masyarakat, dan negara. 

2) Menampilkan sikap ingin tahu 

terhadap sejumlah konsep 

ekonomi yang diperlukan untuk 

mendalami ilmu ekonomi. 

3) Membentuk sikap bijak, rasional 

dan bertanggungjawab dengan 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang 

bermanfaat bagi diri sendiri, 

rumah tangga, masyarakat, dan 

negara. 

4) Membuat keputusan yang ber-

tanggungjawab mengenai nilai-

nilai sosial ekonomi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik 

dalam skala nasional maupun 

internasional 

Model cooperative learning 

terdiri dari lima tipe dasar yang dapat 

dipilih untuk diterapkan di ruang-

ruang kelas yaitu student teams 

achievement division (STAD), teams 

games tournament (TGT), jigsaw, 

learning together, dan grup 

investigation. Menurut Slavin (2015), 

secara umum TGT serupa dengan 

STAD kecuali satu hal: TGT 

menggunakan turnamen akademik, 

dan menggunakan kuis-kuis dan 

sistem skor kemajuan individu, 

dimana para peserta berlomba sebagai 

wakil tim mereka dengan anggota tim 

lain yang kinerja akademiknya setara 

seperti mereka 

Dalam metode Teams Games 

Tournament (TGT), para siswa dibagi 

dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang yang berbeda-

beda tingkat kecerdasannya, dan jenis 
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kelamin. Setelah itu guru menjelaskan 

materi seperti biasa. Kemudian guru 

akan memberikan sebuah turnamen 

untuk menguji tingkat pemahaman 

siswa. Menurut Slavin (2015), 

deskripsi dari komponen-komponen 

TGT adalah sebagai berikut : 

1) Presentasi di kelas.  

Masing-masing kelompok mem-

presentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka. Siswa harus 

betul-betul memperhatikan pre-

sentasi ini karena dalam 

presentasi terdapat materi yang 

dapat membantu untuk menger-

jakan kuis yang diadakan setelah 

pembelajaran. 

2) Tim.  

Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang dimana mereka 

mengerjakan tugas yang diberi-

kan. Jika ada kesulitan siswa 

yang merasa mampu membantu 

siswa yang kesulitan. 

3) Game. 

Game terdiri atas pertanyaan-

pertanyaan yang kontennya 

relevan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di 

kelas dan pelaksanaan kerja tim. 

Game tersebut dimainkan di atas 

meja dengan tiga orang siswa 

yang masing-masing mewakili 

tim yang berbeda. Kebanyakan 

game berupa nomor-nomor 

pertanyaan yang ditulis pada 

lembar yang sama. Seorang siswa 

mengambil sebuah kartu 

bernomor dan harus menjawab 

pertanyaan sesuai nomor yang 

tertera pada kartu tersebut. 

Sebuah aturan tentang penantang 

memperbolehkan para pemain 

saling menantang jawaban 

masing-masing. 

4) Turnamen.  

Turnamen adalah sebuah struk-

tur dimana game berlangsung. 

Biasanya berlangsung pada akhir 

minggu atau akhir unit, setelah 

guru memberikan presentasi di 

kelas dan tim telah melaksanakan 

kerja kelompok terhadap lembar-

kegiatan. Pada turnamen 

pertama, guru menunjuk siswa 

untuk berada pada meja 

turnamen – tiga siswa berprestasi 

tinggi sebelumnya pada meja 1, 

tiga berikutnya pada meja 2, dan 

seterusnya. Kompetisi yang 
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seimbang ini, seperti halnya 

sistem skor kemajuan individual 

dalam STAD, memungkinkan 

para siswa dari semua tingkat 

kinerja sebelumnya berkontribusi 

secara maksimal terhadap skor 

tim mereka jika mereka 

melakukan yang terbaik. Setelah 

turnamen pertama, para siswa 

akan bertukar meja tergantung 

pada kinerja mereka pada 

turnamen terakhir. Pemenang 

pada tiap meja “naik tingkat” ke 

meja berikutnya yang lebih tinggi 

(misalnya, dari meja 6 ke meja 

5): skor tertinggi kedua tetap 

tinggal pada meja yang sama; dan 

skornya paling rendah 

“diturunkan”. Dengan cara ini, 

jika pada awalnya siswa sudah 

salah ditempatkan, untuk sete-

rusnya mereka akan terus dinaik-

kan atau diturunkan sampai 

mereka mencapai tingkat kinerja 

mereka yang sesungguhnya.  

5) Penghargaan Tim.  

Penghargaan diberikan kepada 

tim yang menang atau mendapat 

skor tertinggi, skor tersebut pada 

akhirnya akan dijadikan sebagai 

tambahan nilai tugas siswa. 

Selain itu diberikan pula hadiah 

(reward) sebagai motivasi 

belajar. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Paper ini disusun dengan 

mengikuti prosedur penelitian dan 

pengembangan yang mengacu pada 

desain pendekatan sistem yang 

dikemukakan oleh Dick, W., Carey, 

L., & Carey, J.O. (2009: 1). Kegiatan 

pada setiap tahap pengembangan 

model atau metode pembelajaran 

yaitu: (1) mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran dan produk yang akan 

dikembangkan; (2) melakukan ana-

lisis instruksional; (3) menganalisis 

karakteristik siswa dan konteks; (4) 

merumuskan tujuan pembelajaran; (5) 

mengembangkan instrumen; (6) 

mengembangkan strategi pembela-

jaran; (7) mengembangkan dan 

memilih materi; (8) mendesain dan 

melakukan evaluasi formatif terha-

dap produk yang dikembangkan; dan 

(9) merevisi produk. 

Validasi produk dilakukan 

oleh beberapa dosen Pendidikan 

Ekonomi dari beberapa perguruan 

tinggi dan guru ekonomi SMA yang 

memiliki kompetensi di bidangnya 
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masing-masing. Jenis data penelitian 

adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa 

hasil penilaian ahli materi, ahli media, 

ahli desain pembelajaran, dan ahli 

evaluasi tentang kualitas produk 

desain model pembelajaran yang 

dikembangkan, sedangkan data 

kualitatif berupa masukan dari 

mereka sebagai dasar untuk mela-

kukan revisi produk. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Desain Model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe 

Teams Games Tournaments 

pada Materi Ekonomi  

Selama ini pembelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yang diberikan pada siswa 

cenderung menggunakan satu metode 

saja yaitu ceramah. Akibatnya guru 

sering menghadapi kendala sulitnya 

mengelola kelas yang berujung pada 

rendahnya pemahaman siswa ter-

hadap materi yang diajarkan. Berda-

sarkan pengalaman banyak guru 

bahwa pembelajaran ekonomi kurang 

membumi dalam memahamkan 

konsep-konsep ekonomi. Sehingga 

siswa merasa kurang mendapat 

manfaat nyata dari materi yang 

dipelajari. Selain itu, situasi yang 

tercipta di kelas lebih kepada situasi 

persaingan individual dalam hal 

perolehan nilai akademik. Hal ini 

berakibat pada kurangnya rasa 

kerjasama di antara siswa dalam 

mempelajari sesuatu. 

Implementasi model pembe-

lajaran cooperative learning yang 

dikembangkan dengan didasarkan 

pada falsafah homo homini socius 

akan membawa siswa pada interaksi 

kerjasama dengan sesama untuk 

mencapai tujuan pendidikan dalam 

suasana yang menyenangkan.  Untuk 

itu perlu dikembangkan model 

pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk lebih memahami konsep 

ekonomi dalam situasi kerjasama 

sekaligus tanpa meninggalkan konteks 

persaingan. Untuk kepentingan 

tersebut perlu kiranya dikembangkan 

model-model pembelajaran inovatif 

yang relevan dengan materi-materi 

ekonomi pada SMA. Pada kajian ini 

dikembangkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe teams 

games tournaments (TGT) dengan 

memanfaatkan media pembelajaran 

Teka-Teki Silang (TTS). Pokok 
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bahasan yang akan dikembangkan 

model pembelajarannya adalah mata 

pelajaran ekonomi SMA kelas X 

semester II yang didasarkan pada 

KTSP 2006 dengan Standar 

Kompetensi kebijakan pemerintah 

dalam bidang ekonomi dengan 

Kompetensi Dasar yaitu (i) 

mendeskripsikan perbedaan antara 

ekonomi mikro dan ekonomi makro, 

dan (ii) mendeskripsikan masalah-

masalah yang dihadapi pemerintah di 

bidang ekonomi. 

Berikut ini diuraikan tahapan 

model pembelajaran cooperative 

learning tipe Teams Games Tour-

naments (TGT) dalam pembelajaran 

ekonomi materi kebijakan pemerin-

tah dalam bidang ekonomi. 

1. Perencanaan dan persiapan 

a) Guru memetakan siswa ber-

dasarkan prestasi belajarnya. 

Pemetaan tersebut menjadi 

dasar untuk membagi siswa 

dalam kelompok-kelompok 

yang heterogen. Siswa dibagi 

menjadi tiga klasifikasi yaitu 

siswa dengan prestasi atau  

nilai akademik tinggi, siswa 

dengan prestasi sedang, dan 

siswa dengan prestasi rendah. 

Dalam pembagian kelompok 

tersebut terbentuk enam 

kelompok dimana pada tiap-

tiap kelompok beranggotakan 

siswa dengan kemampuan 

akademik yang beragam. Enam 

kelompok yang terbentuk 

selanjutnya diberi nama 

kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

b) Guru mempersiapkan perang-

kat pembelajaran yang akan 

digunakan meliputi: Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran (RPP), 

materi pembelajaran, Lembar 

Kerja Siswa, meja permainan, 

dan hadiah.RPP berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, 

tujuan pembelajaran, metode 

dan media pembelajaran, 

materi ajar, dan evaluasi 

(Dick, et al: 2009). Materi 

pembelajaran tentang kebijakan 

pemerintah dalam bidang 

ekonomi berisi pengertian 

ilmu ekonomi makro dan ilmu 

ekonomi mikro, kebi-jakan 

pemerintah dalam mengatasi 

inflasi, masalah pokok 

ekonomi di Indonesia dan 

penyelesaiannya. Lembar 

kerja siswa berisi soal-soal 
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latihan berupa pre test dan 

post test yang berguna untuk 

membandingkan hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran.  

c) Guru kemudian mempersiap-

kan perlengkapan kegiatan 

game dan turnamen yang 

meliputi:  

1) Meja permainan sejumlah 

enam buah yang disesuai-

kan dengan jumlah 

kelompok.  

2) Uang-uangan kertas di-

gunakan sebagai poin 

untuk taruhan dalam tiap-

tiap soal yang disediakan 

diatas meja permainan. 

Tiap-tiap kelompok wajib 

menaruhkan poin sebelum 

mengambil soal. 

3) Lembar teka-teki silang 

merupakan media yang 

digunakan untuk permainan 

kelompok. Tiap-tiap ke-

lompok akan mendapat-

kan satu lembar teka-teki 

silang, dan tiap-tiap ang-

gota kelompok menjawab 

pertanyaan yang telah 

diambil pada lembar teka-

teki silang tersebut. 

4) Papan nama kelompok 

yang diletakkan di atas 

meja kelompok. Papan 

nama kelompok digunakan 

sebagai identitas dari tiap-

tiap kelompok.  

5) Nomor urut pengerjaan 

soal. Tiap-tiap peserta 

mendapatkan nomor urut 

pengerjaan soal. Nomor 

urut berisi urutan angka 

dari 1 sampai 10. Tiap-tiap 

anggota kelompok harus 

maju berdasarkan nomor 

urut yang didapat. 

6) Kartu pertanyaan berisi 

pertanyaan yang harus 

dikerjakan siswa dalam 

lembar teka-teki silang. 

Kartu dibuat berdasarkan 

daftar pertanyaan pada 

lembar TTS. 

7) Hadiah diberikan kepada 

tiga kelompok yang 

mendapat nilai permainan 

dan turnamen tertinggi, 

setelah skor permainan dan 

turnamen diakumulasikan. 

Hadiah yang diberikan 
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dapat berupa makanan 

ringan, alat tulis, permen, 

dan sebagainya. 

8) Lembar penilaian kelom-

pok untuk mencatat skor 

yang diperoleh masing-

masing kelompok saat 

permainan dan turnamen. 

d) Presentasi Kelas 

Pada awal pembelajaran, guru 

melakukan apersepsi dengan 

mengulas kembali materi 

pelajaran yang telah dipelajari 

minggu lalu (kebijakan 

pemerintah dalam bidang 

ekonomi) dan mengaitkannya 

dengan materi pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Guru 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab saat 

menerangkan materi. 

e) Membagi siswa dalam 

kelompok. 

Pada tahap perencanaan, guru 

telah membagi kelompok 

yang heterogen. Saat pelak-

sanaan pembelajaran koope-

ratif tipe TGT, guru mem-

bacakan nama-nama anggota 

kelompok yang telah dibagi 

tersebut. Jumlah anggota 

kelompok terdiri dari 5-6 

orang. Setelah guru mem-

bacakan nama-nama anggota 

kelompok, guru memper-

silahkan siswa menempati 

tempat yang telah disediakan 

berdasarkan kelompok yang 

telah dibagi oleh guru. 

Selanjutnya guru menjelaskan 

aturan dan prosedur per-

mainan (game).  

f) Permainan (games) 

Permainan (games) pada 

kegiatan diberi nama teka-teki 

silang. Setiap kelompok 

mendapatkan sejumlah uang-

uangan kertas dan call card 

yang akan digunakan dalam 

permainan. Pada permainan 

ini siswa pada tiap kelompok 

diminta untuk memilih nomor 

urut mengerjakan soal dengan 

cara memasang call card. 

Setiap call card bertuliskan 

dua nomor yang menun-

jukkan urutan mengerjakan 

soal yang berada di depan 

kelas. Satu per satu siswa 

dalam kelompok berdasarkan 

nomor urutnya maju ke depan 

kelas mengerjakan soal. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

690 
 

Bentuk soal adalah soal teka-

teki silang. Soal tersedia 

dalam tempat yang telah 

disediakan dan jawaban 

dituliskan pada kolom teka-

teki silang yang ada di atas 

meja. Guru akan memanggil 

nomor urut siswa yang akan 

mengerjakan soal di depan 

kelas. Pengerjaan soal diawali 

dengan tanda bunyi peluit satu 

kali, dan diakhiri dengan 

tanda peluit dua kali. Ada 10 

buah soal dengan waktu 

pengerjaan untuk setiap soal 

adalah satu menit.  

g) Turnamen  

Turnamen dilakukan setelah 

permainan (games) selesai 

dilaksanakan. Turnamen pada 

siklus pertama ini diberi nama 

cerdas cermat. Pada sesi 

tunamen ini, siswa diharuskan 

menjawab per-tanyaan yang 

diberikan oleh guru pada satu 

lembar kertas yang 

disediakan. Jika jawa-ban 

benar maka poin akan 

bertambah 10.000 dan jika 

jawaban salah maka 

kelompok akan dikurangi poin 

sebesar 10.000, tidak 

menjawab pertanyaan sama 

dengan jawaban salah. Waktu 

pengerjaan soal selama 30 

detik di tempat yang telah 

disediakan. Pengerjaan soal 

akan dimulai dengan tanda 

bunyi peluit satu kali dan 

diakhiri dengan bunyi peluit 

dua kali. Berdasarkan 

instruksi guru, kelompok 

harus menunjukkan jawaban 

pekerjaan kepada guru dengan 

cara mengangkat jawaban 

yang telah dituliskan dalam 

lembar yang telah disediakan.    

h) Penghargaan kelompok 

Skor yang diperoleh masing-

masing kelompok dalam 

games maupun turnamen 

dicatat. Pada tahap akhir 

dilakukan penjumlahan skor 

jawaban dan ranking. 

Berdasarkan ranking tersebut 

ditentukan juara I,II, dan III.  

i) Evaluasi dan Refleksi 

Evaluasi dilakukan di akhir 

pembelajaran dengan menger-

jakan soal post test. Setelah 

evaluasi selesai segera dilaku-

kan refleksi untuk melihat 
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apakah apa yang dirasakan 

siswa dan manfaat yang di-

peroleh siswa pada pembe-

lajaran yang menggunakan 

model pembelajaran tipe TGT. 

Refleksi dilakukan oleh siswa 

menggunakan lembar refleksi 

yang sudah dipersiap-kan. 

Guru menggunakan lem-bar 

observasi proses untuk 

menilai proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

 

2) Langkah-langkah Model 

Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Teams Games 

Tournaments pada Materi 

Ekonomi  

Berikut dipaparkan langkah-

langkah praktis dalam meng-

aplikasikan Model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe TGT di 

kelas untuk materi kebijakan 

pemerintah dalam bidang ekonomi 

yang berisi tentang pengertian ilmu 

ekonomi makro dan ilmu ekonomi 

mikro, kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi inflasi, masalah pokok 

ekonomi di Indonesia dan 

penyelesaiannya. 

1. Kegiatan prapembelajaran 

Guru memastikan ruang kelas 

telah siap digunakan untuk 

pembelajaran. Demikian juga 

dengan media dan alat 

pembelajaran yang dibutuhkan 

setiap kelompok telah dipastikan 

tersedia lengkap. 

2. Kegiatan membuka pembelajaran 

Pembelajaran dibuka oleh guru 

dengan menjelaskan atau meng-

ajak siswa untuk berdiskusi 

tentang teori ekonomi, pengang-

guran, dan inflasi. Apersepsi 

dilakukan guru dengan meng-

hubungkan materi pembelajaran 

dengan materi pembelajaran 

sebelumnya. Selanjutnya guru 

menyampaikan kompetensi dasar 

(KD) pembelajaran dan dilanjut-

kan dengan menjelaskan secara 

singkat metode pembelajaran 

TGT yang akan dilaksanakan. 

Guru dapat memanfaatkan media 

pembelajaran seperti power-point 

atau uraian ringkas tentang hal ini 

yang digandakan dan dibagikan 

kepada siswa. Pada kesempatan 

ini siswa diberi kesempatan 

secukupnya untuk bertanya hal-

hal yang belum jelas. 

3. Kegiatan inti pembelajaran 
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a. Sebelumnya guru telah 

membagi kelompok yang 

heterogen. Saat pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe 

TGT, guru membacakan 

nama-nama anggota kelom-

pok yang telah dibagi tersebut 

dengan anggota kelompok 

terdiri dari 5-6 orang. Setelah 

guru membacakan nama-

nama anggota kelompok, guru 

mempersilahkan siswa 

menempati tempat yang telah 

disediakan berdasarkan 

kelompok yang telah dibagi 

oleh guru. Selanjutnya guru 

menjelaskan aturan dan 

prosedur permainan (game). 

b. Permainan (games) 

Permainan (games) pada 

kegiatan ini diberi nama Teka-

Teki Silang (TTS). Sebelum 

permainan, siswa diminta 

untuk mengecek uang-uangan 

kertas, dan call card yang 

tersedia diamplop. Jumlah 

uang-uangan adalah 100.000 

yang terdiri dari lima lembar 

uang 10.000, dan sepuluh 

lembar uang 5.000. Masing-

masing siswa berhak 

menaruhkan uang sebagai 

poin taruhan secara bebas, 

namun batas minimal uang 

yang dipertaruhkan adalah 

5.000 dan batas maksimal 

uang yang ditaruhkan adalah 

10.000. Jika jawaban 

kelompok benar, maka poin 

akan bertambah sejumlah 

uang taruhan, namun jika 

jawaban salah maka poin akan 

berkurang sejumlah uang 

taruhan. Pada permainan ini 

siswa pada tiap kelompok 

diminta untuk memilih nomor 

urut mengerjakan soal dengan 

cara memasang call card. 

Setiap call card bertuliskan 

dua nomor yang menunjukkan 

urutan mengerjakan soal yang 

berada di depan kelas. 

Contoh: nomor urut 1 dan 4, 

artinya akan mengerjakan soal 

pada urutan pertama dan pada 

urutan keempat. Satu per satu 

siswa dalam kelompok 

berdasarkan nomor urutnya 

maju ke depan kelas 

mengerjakan soal. Bentuk soal 

adalah soal TTS. Soal tersedia 

dalam tempat yang telah 
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disediakan dan jawaban 

dituliskan pada kolom TTS 

yang ada di atas meja. 

Sebelum mengambil soal, 

siswa diharuskan menaruhkan 

sejumlah uang taruhan seba-

gai bentuk upaya pemero-

lehan poin pada tiap-tiap soal. 

Siswa mengambil soal di 

tempat yang disediakan dan 

menuliskan jawaban pada 

kolom TTS yang disediakan di 

atas meja sesuai dengan 

nomor kelompoknya. Guru 

akan memanggil nomor urut 

siswa yang akan mengerjakan 

soal di depan kelas. Penger-

jaan soal diawali dengan tanda 

bunyi peluit satu kali, dan 

diakhiri dengan tanda peluit 

dua kali. Ada 10 buah soal 

dengan waktu pengerjaan 

untuk setiap soal adalah satu 

menit. 

c. Turnamen  

Turnamen dilakukan setelah 

permainan (games) selesai 

dilaksanakan. Turnamen pada 

bagian ini diberi nama cerdas 

cermat. Pada sesi turnamen 

ini, siswa diharuskan men-

jawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru pada satu 

lembar kertas yang disedia-

kan. Jika jawaban benar maka 

poin akan bertambah 10.000 

dan jika jawaban salah maka 

kelompok akan dikurangi poin 

sebesar 10.000, tidak 

menjawab pertanyaan sama 

dengan jawaban salah. Waktu 

pengerjaan soal selama 30 

detik di tempat yang telah 

disediakan. Pengerjaan soal 

akan dimulai dengan tanda 

bunyi peluit satu kali dan 

diakhiri dengan bunyi peluit 

dua kali. Berdasarkan 

instruksi guru, kelompok 

harus menunjukkan jawaban 

pekerjaan kepada guru dengan 

cara mengangkat jawaban 

yang telah dituliskan dalam 

lembar yang telah disediakan.  

d. Penghargaan kelompok 

Skor yang diperoleh masing-

masing kelompok dalam 

games maupun turnamen 

dicatat. Pada tahap akhir 

dilakukan penjumlahan skor 

jawaban dan ranking. Ber-

dasarkan ranking tersebut 
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ditentukan juara I,II, dan III. 

Masing-masing juara akan 

mendapatkan hadiah misal-

nya makanan ringan, permen, 

alat tulis, dan sebagainya. 

4. Kegiatan penutup 

Setelah turnamen selesai, guru 

memberikan post test untuk 

mengetahui tingkat pemahaman 

siswa. Setelah selesai post test, 

guru mengumumkan kelompok 

yang mendapat nilai tertinggi 

(game dan turnamen) dan 

memberikan penghargaan kepada 

kelompok tersebut. Setelah itu 

guru mengadakan refleksi pem-

belajaran dengan membagikan 

lembar refleksi yang diisi oleh 

siswa. 

 

E. KESIMPULAN 

Model cooperative learning 

tipe teams games tournament (TGT) 

dapat menjadi salah satu alternatif 

yang dapat digunakan guru untuk 

tujuan meningkatkan prestasi belajar 

siswa sekaligus untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa dalam 

berinteraksi dengan teman sekelas-

nya. Dengan diterapkannya model 

pembelajaran ini akan dapat membuat 

siswa mencapai hasil prestasi belajar 

yang memuaskan tanpa menjatuhkan 

teman yang dianggap pesaing, bahkan 

mereka dapat berkolaborasi untuk 

kebaikan bersama. Untuk 

mendapatkan hasil yang optimal, 

sebagaimana metode pembelajaran 

yang lain, penerapan TGT tentu saja 

mesti memperhatikan karakteristik 

materi yang akan diajarkan. Tidak 

semua materi atau konsep-konsep 

dalam ekonomi cocok diajarkan 

dengan TGT. Di sinilah kecermatan 

guru menjadi sesuatu yang sangat 

penting dalam penyusunan skenario 

pembelajaran. 
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Abstrak 

 
Penerapan teknologi modern dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan  memberikan efek 

positif terhadap  peningkatan  kualitas pendidikan, dimana proses belajar dan mengajar dilakukan 

dengan menggunakan sebuah media aplikasi yang dapat dijalankan dengan mudah oleh siswa. 

Melalui teknologi dalam pendidikan, penyampaian informasi dimungkinkan  melalui berbagai 

media seperti suara, teks, animasi, video dan gambar sehingga penyampaian materi menjadi lebih 

interaktif dan menarik. Metode yang digunakan dalam rancangan dan pengembangan bahan ajar 

flash ini adalah metode “Borg and Gall” yang telah dimodifikasi dengan 8 (delapan) langkah 

pengembangan mulai dari studi pendahuluan hingga menghasilkan produk akhir. Tujuan akhir dari 

rancangan dan pengembangan ini adalah  menghasilkan bahan ajar bagi siswa SMK khususnya 

kompetensi mengelola dana kas kecil bagi program keahlian Administrasi Perkantoran sehingga 

pembelajaran lebih interaktif dan menarik serta mampu mengerjakan soal dan latihan kerja secara 

praktis dan efisien.  

 

Kata Kunci: Rancangan dan pengembangan, Flash, Bahan Ajar 

 
Pendahuluan 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 2 Tahun 2010 

menyatakan bahwa kebutuhan akan 

penguasaan dan penerapan IPTEK 

dalam rangka menghadapi tuntutan 

global  berdampak pada semakin 

meningkatnya peranan TIK dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk  

dalam bidang pendidikan. Teknologi 

dapat digunakan sebagai sarana 

pengembangan pendidikan dan telah 

banyak tersedia media teknologi 

seperti televisi, teknologi informasi 

dan multimedia sebagai media (bahan 

ajar) dalam pendidikan. Menurut 

Stosic (2015:112) melalui  

penggunaan aplikasi dalam teknologi 

pendidikan, siswa dapat secara 

mandiri menguasai bahan ajar, 

memilih langkah-langkah kerja, 

mengulang materi yang tidak cukup 

jelas, kemudian setelah dilakukan tes 

didapatkan hasil dan tingkat 

perkembangan mereka. Penggunaan 

mailto:indriealrasyid@gmail.com
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teknologi dalam hal ini multimedia 

interaktif berisi pembelajaran modern 

yang lebih menguntungkan daripada 

pembelajaran tradisional. Mayer 

(2009:21) menyetujui bahwa 

multimedia pembelajaran bukan 

sekedar mengekspos siswa dengan 

sejumlah besar informasi, melainkan 

tujuan multimedia adalah membantu 

siswa untuk mengembangkan 

pemahaman terhadap aspek-aspek 

penting dari materi yang disajikan. 

Pembelajaran yang menggunakan 

bahan ajar multimedia ini dapat 

diharapkan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan belajar siswa, 

sehinggasecara sengaja proses belajar 

terjadi, tujuan pembelajaran tercapai 

dan terkendali.  

Pentingnya penerapan teknologi 

dalam pendidikan terutama 

penggunaannya dalam bahan ajar 

menjadi selaras dengan pentingnya 

bahan ajar itu sendiri bagi guru dan 

siswa. Melalui bahan ajar, 

memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi dasar 

atau KD secara runtut dan sistematis 

sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara 

utuh dan terpadu. Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas 

(2008:6) menyebutkan bahan ajar 

merupakan seperangkat 

materi/substansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Dikarenakan 

kedudukan bahan ajar yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran, 

maka seorang guru dituntut untuk 

kreatif dan mampu menyusun serta 

mengembangkan bahan ajar yang 

inovatif, variatif, menarik dan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan siswa. 

Bahan ajar diperlukan oleh setiap 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

belajar pada setiap bidang studi atau 

mata pelajaran, sehingga bahan ajar 

harus disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu dan pengetahuan 

(iptek) dan dapat memenuhi 

kebutuhan siswa. Pemanfaatan  

teknologi  dalam bahan ajar sangat  

diperlukan  untuk  menciptakan  

metode pembelajaran  yang  lebih  

menarik  dan  interaktif  dengan  

menggunakan  unsur-unsur 

pendukung seperti teks, audio, grafis, 
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suara,  animasi, dan video atau yang 

sering disebut dengan multimedia. 

Neo (2004:120) menyatakan bahwa 

multimedia menjadi media 

pembelajaran yang efektif untuk 

menyampaikan informasi karena guru 

dimungkinkan  menyampaikan 

informasi melalui berbagai media 

seperti suara, teks, animasi, video dan 

gambar. Kombinasi berbagai media 

ini menyajikan suasana yang 

merangsang siswa untuk belajar dan 

mempertahankan informasi yang 

disampaikan. Browell (1996:10)  juga 

menyatakan bahwa multimedia 

memperkaya pengalaman 

pembelajaran dan memotivasi siswa. 

Gonzalez (2007:193) menyatakan 

beberapa aplikasi multimedia yang 

paling umum digunakan dalam 

pembelajaran adalah: Windows 

Media Player (Microsoft), Quick time 

(Apple), Real Player (RealNetworks, 

Helix), Flash (Adobe), Mplayer (open 

source), dan VLC (open source). 

Flash merupakan salah satu program 

aplikasi yang digunakan untuk 

mendesain animasi yang banyak 

digunakan untuk membuat animasi 

objek grafis yang bergerak (Asyhar, 

2012:187). Dengan adobe flash dapat 

ditampilkan suatu animasi yang dapat 

menarik minat mahasiswa/peserta 

didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar (Ariesto, 2004:122).  

Rancangan dan pengembangan 

bahan ajar ini diujicobakan di SMK 

Bisnis dan Manajemen dimana SMK 

yang dipilih adalah SMKN 1 

Pamekasan dengan memilih program 

studi keahlian Administrasi 

Perkantoran dengan alasan sekolah 

tersebut merupakan sekolah yang 

berstatus negeri dan merupakan 

sekolah menengah kejuruan tertua di 

Pamekasan. Sedangkan program 

keahlian administrasi perkantoran 

yang di pilih sebagai objek penelitian  

merupakan salah satu program studi 

yang sangat diminati oleh siswa. Pada 

sekolah ini terdapat fasilitas yang 

cukup lengkap terutama perangkat 

elektronik berupa komputer, namun 

masih kurang dipergunakan secara 

maksimal untuk pembelajaran kecuali 

pembelajaran KKPI. Sedangkan 

pembelajaran yang lain masih bersifat 

tradisional di kelas dengan 

menggunakan bahan ajar cetak yang 

referensinya sedikit dan isinya berupa 

materi umum berupa garis besar saja. 

Padahal, pada saat ini seharusnya 
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siswa telah memperoleh bahan ajar 

yang lebih modern dan  dapat 

melakukan praktik serta latihan soal 

langsung menggunakan komputer 

bukan lagi secara tradisional 

menggunakan form-form manual 

seperti yang terlihat pada saat peneliti 

melakukan studi pendahuluan di 

lapangan. Permasalahan ini terjadi 

pada kompetensi mengelola dana kas 

kecil, dimana kompetensi ini 

merupakan salah satu kompetensi 

yang dianggap sulit oleh siswa 

sekaligus kompetensi yang diujikan 

pada saat uji kompetensi kejuruan 

yang ikut menetukan kelulusan siswa. 

Mencermati hal tersebut, perlu 

dilakukan upaya khusus untuk 

mengubah pembelajaran yang masih 

tradisional menjadi lebih modern, 

salah satunya dengan bahan ajar 

berbasis teknologi yaitu 

menggunakan multimedia, dimana 

multimedia yang cocok yaitu media 

flash dikarenakan flash merupakan 

aplikasi yang mudah dijalankan oleh 

guru maupun siswa, sehingga siswa 

selain memperoleh materi sekaligus 

dapat melakukan praktik dan latihan 

soal langsung di komputer tanpa form 

manual berupa lembaran kertas yang 

jumlahnya banyak dan kemungkinan 

hilang atau tertinggal dirumah.  

 

Tinjauan Bahan Ajar 

Menurut Pannen dalam  Belawati 

(2003:12) bahan ajar adalah bahan-

bahan atau materi pembelajaran yang 

disusun secara sistematis, yang 

digunakan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Bahan ajar 

dipandang sebagai sarana dalam 

untuk mengkomunikasikan ilmu 

pengetahuan yang digunakan di 

sekolah oleh guru maupun siswa. 

Menurut Gafur (2004) bahan ajar 

adalah pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang harus diajarkan oleh 

guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan 

ajar tersebut berisi materi pelajaran 

yang harus dikuasai oleh guru dan 

disampaikan kepada siswa. 

Sedangkan Mulyasa (2006) bahan 

ajar atau materi 

pembelajaran (instructional 

materials) secara garis besar terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara terperinci, jenis-jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan 
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(fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru/instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis. 

 

Fungsi dan Tujuan Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki fungsi 

strategis bagi proses pembelajaran 

yang dapat membantu guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga guru tidak terlalu banyak 

menyajikan materi. Disamping itu, 

bahan ajar dapat menggantikan 

sebagian peran guru dan mendukung 

pembelajaran individual. 

Depdiknas (2008:6) disebutkan 

bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi Guru yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, 

sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa. 

b. Pedoman bagi Siswa yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, 

sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya 

dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi 

pencapaian/penguasaan hasil 

pembelajaran. 
 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahan 

ajar disusun dengan tujuan: 

a. Menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan 

kebutuhan siswa, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

dan setting atau lingkungan sosial 

siswa. 

b. Membantu siswa dalam 

memperoleh alternatif bahan ajar 

di samping buku-buku teks yang 

terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 

 

 

 

Jenis Bahan Ajar 

Menurutt Depdiknas (2008:11) 

menyebutkan bahwa berdasarkan 

teknologi yang digunakan, bahan ajar 

dapat dikelompokkan menjadi empat 

kategori, yaitu  
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a. Bahan cetak (printed) seperti 

antara lain handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, 

model/maket.   

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti 

kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio.  

c. Bahan ajar pandang dengar (audio 

visual) seperti  video compact disk, 

film.   

d. Bahan ajar multimedia interaktif 

(interactive teaching material)  

seperti CAI (Computer Assisted 

Instruction), compact disk (CD) 

multimedia pembelajarn 

interaktif, dan bahan ajar berbasis 

web (web based learning 

materials) 

 

Tinjauan Bahan Ajar Multimedia 

Multimedia menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

penyediaan informasi pada komputer 

yang menggunakan suara, grafik, 

animasi dan teks.  

Menurut Collins (2002) istilah 

multimedia digunakan sebagai cara 

penyajian materi (bahan ajar) yang 

melibatkan tiga atau lebih dari media 

berikut dengan menggunakan 

komputer seperti pembicaraan atau 

suara lainnya, gambar atau diagram, 

gambar animasi atau diagram, foto 

atau gambar lain, klip video, teks. 

Sedangkan menurut Oblinger (1993) 

dalam Munir (2013:2) 

mendefinisikan “multimedia 

merupakan penyatuan dua atau lebih 

media komunikasi seperti teks, grafik, 

animasi, audio dan video dengan ciri-

ciri interaktivitas komputer untuk 

menghasilkan satu presentasi 

menarik”.   

Mayer (2009) mendefinisikan 

multimedia sebagai presentasi materi 

menggunakan kedua kata. Materi 

yang disajikan dalam bentuk verbal, 

seperti menggunakan dicetak atau 

diucapkan teks dan gambar dan bahan 

yang disajikan dalam bentuk gambar, 

seperti menggunakan grafis statis, 

termasuk ilustrasi grafik, foto atau 

peta, atau menggunakan grafis yang 

dinamis, termasuk animasi atau 

video. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa multimedia 

adalah presentasi atau penyajian 

materi (bahan ajar) melalui media 

teks, gambar, suara, grafik, atau video 

dengan menggunakan komputer. 
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Adobe Flash sebagai bahan ajar 

Pada awal perkembangannya, 

flash banyak digunakan untuk 

animasi pada website, namun seiring 

perkembangan jaman, saat ini mulai 

banyak digunakan untuk media 

pembelajaran dikarenakan kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh flash. 

Adobe Flash (dulu bernama 

Macromedia Flash) adalah salah satu 

perangkat lunak komputer yang 

merupakan produk unggulan Adobe 

Systems. Nurtantio (2013:2) 

menjelaskan bahwa Adobe Flash 

merupakan “program animasi yang 

juga mendukung pemrograman 

dengan ActionScript-nya. Program 

ini tepat digunakan untuk 

mengembangkan multimedia 

pembelajaran interaktif (MPI) karena 

mendukung animasi, gambar, image, 

teks, dan pemrograman”. Sedangkan 

menurut Munir (2013:15) Adobe 

Flash adalah “ Perangkat lunak 

aplikasi animasi yang digunakan 

untuk web. Dengan adobe flash, 

aplikasi web dapat dilengkapi dengan 

beberapa macam animasi, sound, 

interaktif animasi dan  lain-lain. 

Animasi hasil dari adobe flash dapat 

diubah ke dalam format lain untuk 

digunakan pada pembuatan desain 

web yang tidak langsung 

mengadaptasi flash. Animasi tersebut 

juga dapat digunakan pada 

pengembangan multimedia dengan 

macromedia director”.  

Adobe Flash merupakan 

gabungan konsep pembelajaran 

dengan teknologi audiovisual yang 

mampu menghasilkan fitur-fitur baru 

yang dapat dimanfaatkan dalam 

pendidikan terutama sebagai bahan 

ajar dalam pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis multimedia 

tentu dapat menyajikan materi 

pelajaran yang lebih menarik, tidak 

monoton, dan memudahkan guru 

dalam penyampaian. Siswa dapat 

mempelajari materi pelajaran tertentu 

secara mandiri dengan komputer yang 

dilengkapi program multimedia. 

Kelebihan Flash terletak pada 

kemampuannya menghasilkan 

animasi gerak dan suara yang 

konsisten dan fleksibel sehingga 

program yang dihasilkan interaktif 

dan menarik, kualitas gambar yang 

terjaga serta mudah diaplikasikan 

oleh guru dan siswa.  
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Rancangan prosedur dan 

pengembangan bahan ajar 

 

Model rancangan dan 

pengembangan bahan ajar ini 

menggunakan Borg and Gall yang 

telah dimodifikasi . 

Tahapan rancangan dan 

pengembangan yang akan dilakukan 

antara lain: 

1. Research and information 

collecting, yaitu penelitian awal 

dan pengumpulan data;  

2. Planning, yaitu rencana untuk 

merumuskan rancangan produk 

kemudian dilakukan 

pengembangan;  

3. Development preliminary form of 

product yaitu mengembangkan 

produk awal; 

4. Validasi ahli sebagai uji coba 

lapangan awal dari hasil 

pengembangan produk untuk 

mengetahui tingkat kelayakan 

produk; 

5. Main product revision, yaitu revisi 

setelah dilakukannya penilaian 

validasi dari para ahli; 

6. Field testing, yaitu uji coba 

lapangan;  

7. Final product revision, dilakukan 

revisi akhir produk; 

8. Final product. 

 

 

 
     Observasi & wawancara             story board       

 

                  

          

 

         

 

 

             Revisi penilaian  

ahli               

 

 

 

 

   revisi akhir 

    hasil uji coba 
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product 
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Main product 
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Research and Development (R&D) menurut Borg and Gall (modifikasi) 

 

 

 

 

 

Penerapan rancangan dan 

pengembangan bahan ajar 

 

1. Studi Pendahuluan 

Dalam penerapan rancangan dan 

pengembangan bahan ajar ini, 

tahapan awal pendahuluan 

dilakukan melalui studi literatur 

dan  observasi lapangan terhadap 

kondisi pembelajaran kompetensi 

Mengelola Dana Kas Kecil di 

SMK Bisnis dan Manajemen. 

Kegiatan yang dilakukan antara 

lain meliputi : (1) melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas  

siswa dan guru selama 

pembelajaran di kelas, (2) 

mencatat dan menganalisis 

kesulitan-kesulitan yang dialami 

guru dan siswa selama proses 

pembelajaran kompetensi 

mengelola dana kas kecil 

berlangsung, (3) menganalisis 

rancangan dan pengembangan dari 

kelemahan yang ada.   

2. Perencanaan  

Tahapan perencanaan dalam  

rancangan dan pengembangan 

bahan ajar ini meliputi pembuatan 

analisis isi pembelajaran, 

perumusan tujuan pembelajaran, 

pengembangan instrumen 

kelayakan produk dan penyusunan 

story board. 

Analisis isi pembelajaran yaitu 

menganalisis materi pada 

Kompetensi Mengelola Dana Kas 

Kecil. Tujuan pembelajaran 

meliputi (1) Menjelaskan latar 

belakang, pengertian, 

mempersiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dan mengetahui pihak-
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pihak yang terkait dalam 

pengelolaan dana kas kecil. (2) 

Mengenali dokumen/bukti 

pemakaian dana kas kecil, 

Menjelaskan metode pencatatan 

dana kas kecil,  Menghitung fisik 

dana kas kecil dan Menghitung 

selisih dana kas kecil. (3) 

Mendokumentasikan bukti-bukti 

kas kecil. 

Pengembangan instrumen 

kelayakan produk meliputi 

instrumen kelayakan produk yang 

akan diberikan kepada ahli 

isi/materi serta ahli multimedia, 

guru pengajar, serta instrumen 

angket untuk siswa. 

Tahap terakhir dalam perencanaan 

adalah pembuatan story board 

yang berisi rencana tata letak 

tulisan, gambar maupun desain 

tampilan bahan ajar Flash ini. 

3. Pengembangan produk awal 

Pengembangan produk dalam  

rancangan dan pengembangan 

bahan ajar ini berupa aplikasi 

Flash sebagai bahan ajar 

kompetensi Mengelola Dana Kas 

Kecil, modul serta petunjuk 

penggunaan bagi guru dan siswa. 

4. Validasi ahli 

Validasi produk rancangan dan  

pengembangan bahan ajar 

dilakukan oleh ahli materi/isi dan 

ahli desain atau multimedia untuk 

memperoleh bahan ajar yang baik 

sebelum uji coba dilakukan. Ahli 

materi menguji kelayakan materi 

pembelajaran  meliputi 

kompetensi dasar menyiapkan 

pengelolaan dana kas kecil dan 

mengidentifikasi mutasi dana kas 

kecil. Sedangkan ahli multimedia 

menguji kelayakan aplikasi flash 

yang telah dibuat. 

5. Revisi produk  

Berdasarkan hasil uji coba awal 

berupa kelayakan produk dari 

para ahli, maka akan dilakukan 

revisi dan penyempurnaan bahan 

ajar tersebut 

6. Uji coba lapangan  

Uji coba lapangan dilakukan 

melalui quasi experimental kepada 

siswa di kelas XII prodili 

administrasi perkantoran SMKN 1 

Pamekasan. Selain itu, instrumen 

angket diberikan bagi guru dan 

siswa untuk mengetahu respon 

terhadap rancangan dan 

pengembangan bahan ajar ini. 

7. Revisi akhir 
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Produk yang telah di uji coba, 

selanjutnya dilakukan di revisi 

akhir dan disempurnakan  produk 

rancangan dan pengembangan 

bahan ajar. 

8. Produk  

Setelah melewati serangkaian uji 

coba, revisi dan penyempurnaan 

maka diperoleh hasil akhir berupa 

produk flash sebagai bahan ajar 

kompetensi mengelola dana kas 

kecil yang siap digunakan pada 

ruang lingkup yang lebih luas lagi 

kedepannya. 

 
Kesimpulan 

Penggunaan aplikasi teknologi 

pendidikan  khususnya penerapannya 

sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran  menjadi suatu hal yang 

penting, dimana siswa dapat secara 

mandiri menguasai bahan ajar,  

mengulang materi yang tidak cukup 

jelas, serta mampu mengetahui 

tingkat perkembangan mereka dalam 

pembelajaran. Melalui teknologi 

dalam pendidikan, penyampaian 

informasi dimungkinkan  melalui 

berbagai media seperti suara, teks, 

animasi, video dan gambar sehingga 

penyampaian materi menjadi lebih 

interaktif dan menarik. Penggunaan 

multimedia pembelajaran bukan 

sekedar mengekspos siswa dengan 

sejumlah besar informasi, melainkan 

tujuan  multimedia itu sendiri adalah 

membantu siswa untuk 

mengembangkan pemahaman 

terhadap aspek-aspek penting dari 

materi yang disajikan. 

Rancangan dan pengembangan 

bahan ajar dapat dilaksanakan dengan 

metode “Borg and Gall” dengan 

langkah-langkah yang lebih terperinci 

antara lain Research and information 

collecting, Planning, Development 

preliminary form of product, Validasi 

ahli, Main product revision, Field 

testing, Final product revision, dan 

Final product. 

Tujuan akhir dari pembuatan 

rancangan dan pengembangan media 

flash sebagai bahan ajar ini adalah 

menghasilkan bahan ajar yang  lebih 

interaktif dan menarik dalam 

pembelajaran sehingga siswa lebih 

tertarik serta mampu melakukan 

praktik dan latihan soal secara praktis 

dan efisien.  
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Abstrak 

  
Pembelajaran ekonomi yang bercirikan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari Ideologi Pancasila. 

Akan tetapi makna Pancasila sebagai tonggak ekonomi kerakyatan masih sedikit termuat dalam 

buku-buku panduan pembelajaran yang sebetulnya hal itu mutlak ada untuk membelajarkan peserta 

didik. Tujuan dari penelitian ini adalah membangkitkan kesadaran para guru bahwa buku teks 

ekonomi SMA materi ajarnya identik dengan ekonomi liberalis kapitalis, sehingga sangat 

diperlukan revitalisasi materi-materi pembelajaran ekonomi. Melalui metode studi kepustakaan, 

penelitian ini akan membahas pengoptimalan, penambahan, dan pembenahan materi ajar ekonomi 

yang berbasis ekonomi kerakyatan. Hasil dari penelitan ini berupa tambahan materi pembelajaran 

ekonomi yang sangat penting dan diperlukan untuk kehidupan.  

 
Kata Kunci: ekonomi Pancasila, ekonomi  Kerakyatan, ekonomi liberalis kapitalis 

 

 
Pancasila sebagai dasar 

pandangan hidup bangsa Indonesia, 

dalam kenyataannya telah diterima 

oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia yang sangat beraneka 

ragam sifatnya. Dengan dasar-dasar 

kehidupan sosial-ekonomi yang 

berlandaskan pada tuntutan hidup 

yang disyaratkan oleh pancasila, 

diharapkan dalam jangka panjang 

mampu memberi petunjuk untuk 

mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita 

yang dimaksud adalah mewujudkan 

tatanan masyarakat yang adil dan 

makmur yang merata, baik dalam hal 

material maupun spiritual. Namun 

demikian, diterimanya falsafah hidup 

tersebut oleh masyarakat Indonesia 

tidaklah berarti bahwa dasar tersebut 

dapat dilaksanakan dalam 

masyarakat, baik secara individual 

maupun kelompok-kelompok. 

Meskipun dasar kehidupan 

Pancasila telah diakui kebaikan dan 

kebenarannya oleh masyarakat, tetapi 

belum membudaya dan dilaksanakan 

dalam kehidupan sosial maupun 

ekonomi bangsa Indonesia. 

Begitupun pola dasar pendidikan di 

Indonesia, bepedoman pada Pancasila 

sebagai dasar untuk mewujudkan 

cita-cita bangsa. Dan dicetuskannya 

dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar (UUD) Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 dinyatakan 

bahwa salah satu tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Sejalan dengan amanat yang 

tertulis dalam UUD 1945 langkah 

pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional untuk 

meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

menjadi sebuah tujuan pendidikan 

nasional. Dasar tujuannya sudah jelas 

diakui baik dan benarya oleh 

masayarakat, tetapi pendidikan yang 

berlandaskan pancasila belum 

menjadi budaya bahkan semakin 

menghilang dasar pancasila dalam 

praktek pendidikan di Indonesia. 

Jika dilihat dari kacamata sejarah 

Indonesia dulunya masyarakat 

Indonesia yang memiliki nilai-nilai 

luhur berbudaya dan beragama. 

Kemudian datang para penjajah dari 

negara lain yang silih berganti 

menguasai negara Indonesia. Mereka 

mengambil dan merampas kekayaan 

bangsa Indonesia untuk dibawa ke 

negaranya masing-masing. Tidak 

hanya itu, yang lebih parahnya dan 

sampai sekarang masih tersisa bekas 

jajahan tersebut adalah nilai-nilai 

budaya barat dari penjajah yang 

masih tertanam kuat dibenak 

masyarakat. Indonesia pernah dijajah 

selama 350 tahun, dan dari jajahan 

tersebut tertanam dalam jiwa 

masyarakat Indonesia tentang 

ekonomi jajahan. Ekonomi jajahan 

adalah corak perekonomian hasil 

peningggalan negara-negara yang 

menjajah Indonesia. Walaupun sudah 

merdeka secara politik, ternyata 

Indonesia belum mampu 

menghapuskan sisa-sisa sistem 

jajahan itu. Ekonomi jajahan 

mengandung unsur liberalis kapitalis 

yang dihasilkan dari Eropa Barat. 

Negara di Eropa pada umumnya 

mempunyai keinginan untuk 

membuat negara yang dimana tempat 

mereka lahir menjadi negara yang 

kaya, menjadi negara yang diakui 

keberadaannya sebagai negara besar 

dengan sumber daya yang melimpah. 

Mereka tidak berhenti berkeliling 

dunia untuk mencari kekayaan itu. 

Mereka yang hendak singgah kesuatu 

tempat akan menghabiskan dan 

mengambil kekayaan dari tempat itu. 
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Negara-negara yang menginginkan 

kekuasaan, timbul sikap tidak puas 

dengan apa yang mereka miliki. 

Dengan berjelajah keberbagai tempat 

masyarakat Barat ingin menguasai 

tempat yang disinggahi untuk 

memenuhi kebutuhan serta 

ambisinya. Hal ini misalnya terlihat 

kuat dalam ungkapan Soetrisno dalam 

karangannya yang dimuat dalam buku 

Ekonomi Pancasila Mubyarto dan 

Boediono (1983) bahwa masyarakat 

Barat pada umumnya mempunyai 

sikap hidup menguasai dan 

menaklukan jajahannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak 

puas dengan apa yang dicapai dan apa 

yang ada sehingga tertanam dalam 

diri mereka kebutuhan manusia tidak 

terbatas dan alat pemenuh kebutuhan 

selalu terbatas. 

Berbeda dengan budaya 

masyarakat Indonesia yang kental 

dengan adat ketimuran. Apa-apa yang 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

dilandasi dengan sikap kecukupan, 

mau menerima segala apa yang 

diberikan oleh yang Maha Kuasa, 

tidak serakah dan menginginkan 

ketenangan dalam kepuasan lainnya. 

Dalam hidup bermasyarakat, budaya 

bangsa Indonesia senantiasa 

mencerminkan lebih senang 

menyesuaikan kebutuhan individual 

dengan kebutuhan masyarakat 

sekitarnya termasuk kebutuhan untuk 

gotong royong, upacara-upacara adat 

dan pada waktu sekarang upacara-

upacara Hari Kemerdekaan 

Indonesia, Hari Sumpah Pemuda dan 

lain sebagainya. 

Pengaruh yang ditimbulkan  

negara jajahan terhadap negara 

Indonesia berupa sistem kapitalis 

tidak hanya merambah pada sikap 

kapitalisme setiap warga Indonesia, 

tetapi juga sampai pada praktek 

pendidikan di Indonesia. Undang-

undang pendidikan sudah jelas 

tujuannya, kurikulumnya juga silih 

berganti demi tujuan penyempurnaan 

atau perbaikan sistem pendidikan 

nasional agar tercapai tujuan 

pendidikan nasional. Namun sampai 

pada penghujung turunan dari 

kurikulum yaitu standar kompetensi 

(SK) dan kompetensi dasar (KD) 

yang dibuat oleh pemerintah, 

menunjukkan hal bertolak belakang 

dengan tujuan utama pendidikan 

Indonesia khususnya untuk mata 

pelajaran ekonomi. Dampak yang 
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ditimbulkan sangat berpengaruh 

terhadap mata pelajaran ekonomi 

yang diajarkan kepada peserta didik. 

Buku penunjang pembelajaran lebih 

banyak membahas sistem pasar yang 

kapitalis, pengejaran kepuasan 

maksimal setiap individu dengan 

hanya menggunakan biaya yang 

kecil, dan persaingan dalam mencapai 

keuntungan yang besar. 

Dalam buku Pelajaran Ekonomi 

untuk siswa SMA banyak ditemukan 

contoh ajaran ilmu ekonomi yang 

tidak semestinya diberikan kepada 

peserta didik karena jika dipelajari 

buku tersebut tidak relevan dengan 

tujuan dasar bangsa Indonesia dan 

menjauh dari nilai moral Pancasila. 

Dalam ulasan makalah seminar 

bulanan yang dilakukan pusat studi 

ekonomi kerakyatan UGM 

(Universitas Gajah Mada) Prof. 

Mubyarto dan Awan Santosa (2004), 

teori yang dijelaskan dalam buku 

paket maupun buku penunjang 

pembelajaran ekonomi di SMA 

merupakan pilar dasar ilmu ekonomi 

dari Barat yang disusun dan 

diterapkan di Amerika, tentu saja hal 

itu akan mempengaruhi perumusan 

teori-teori selanjutnya, sehingga 

pengajaran teori-teori tersebut justru 

bertentangan dengan tujuan 

pendidikan untuk mendekatkan 

peserta didik pada realitas masalah 

sosial-ekonomi kongkrit di Indonesia. 

Sistem pasar kapitalis, mencerminkan 

ekonomi yang penuh dengan 

individualitas dalam persaingan. 

Pandangan hidup kapitalis dalam 

memenuhi kebutuhan sudah tentu 

bertentangan dengan pandangan 

hidup bangsa Indonesia yang selalu 

menjunjung tinggi akan nilai-nilai 

keseimbangan antara kepentingan 

material dengan kepentingan 

spiritual, antara kepentingan individu 

dengan kepentingan masyarakat dan 

negara. 

Fakta bahwa semua satuan 

pendidikan mengetahui 

perkembangan kurikulum terus 

berlanjut dengan mengikuti tatanan 

perkembangan zaman sehingga 

dibutuhkan pembaharuan kurikulum 

untuk tuntutan kearah penyempuman. 

Pembaharuan kurikulum yang 

dilakukan di Indonesia kurang lebih 

dilakukan setiap pergantian menteri. 

Tetapi dilemalah yang dihadapi 

pendidikan Indonesia pembaharuan 

kurikulum tidak sampai menyentuh 
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aspek paling bawah yang menjadi 

patokan langsung pembelajaran 

disekolah yaitu standar buku 

pegangan yang dipakai. Yang 

teramati dengan pergantian buku, 

bukannya buku yang isi materinya 

berganti tetapi sampul bukunya saja 

yang berganti mengikuti 

pembaharuan kurikulum. Sedangkan 

materi pembelajaran tetap mengikuti 

Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Dari paparan dan deskripsi  

singkat dari awal sampai akhir 

kiranya sangat diperlukan buku 

penunjang ekonomi kearah ekonomi 

yang bermoral Pancasila. Dengan 

bantuan dari kurikulum yang sudah 

dibuat oleh pemerintah paparan 

selanjutnya dalam penelitian ini akan 

dibahas bagaimana materi 

pembelajaran ekonomi yang 

diajarkan kepada peserta didik di 

SMA dengan tetap mengacu pada 

kurikulum dan ditambahkan sedikit 

modifikasi materi ajar. Maksudnya 

adalah dengan materi ajar sistem 

ekonomi dari buku teks diberikan 

penjelasan-penjelasan tambahan yang 

lebih tepat bagaimana perekonomian 

yang harus diwujudkan dan 

diterapkan di Indonesia khususnya 

tentang Demokrasi Ekonomi. 

Penyederhanaan materi ajar sistem 

perekonomian liberal kapital, sosialis 

yang memang penerapannya tidak 

tepat di Indonesia. 

Dengan acuan materi 

pembelajaran ini, diharapkan bagi 

siswa akan dimaknai secara batiniah 

dan kemudian diterapkan secara 

jasmaniah. Hal ini akan sesuai dengan 

tujuan pendidikan yaitu untuk 

meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta akhlak mulia begitu pula 

perekonomian yang didasarkan pada 

pasal 33 ayat 1, “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan”. 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan 

pengoptimalan, penambahan, dan 

pembenahan materi ajar ekonomi 

yang berbasis ekonomi kerakyatan. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

1. Pentingnya Materi Sistem 

Ekonomi Kerakyatan 

Mengapa kepada siswa diajarkan 

materi tentang sistem ekonomi? 
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Pertanyaan ini terkait dengan 

idealisasi yang harus dipahami dan 

dimiliki oleh penyusun kurikulum 

dan guru ekonomi. Menurut Prof. Dr. 

Mubyarto (2004) yang harus 

diajarkan didalam kegiatan belajar 

mengajar yang terpenting adalah 

dengan mengikuti pandangan bahwa 

ilmu (materi) yang diajarkan tidaklah 

bebas nilai (value-free) melainkan 

justru sarat nilai. Pandangan ini 

menjawab keluhan guru-guru ilmu 

ekonomi yang merasa menghadapi 

kesulitan dalam menyelaraskan 

kenyataam dengan materi sistem 

ekonomi nasional yang akan 

diajarkan. Guru ekonomi harus 

mempunyai visi dan idealisme 

mengapa sistem ekonomi nasional 

begitu penting untuk diajarkan 

kepada siswa. Mengajarkan sistem 

ekonomi patut dipahami sebagai 

upaya mengembangkan sistem 

ekonomi nasional yang sesuai dengan 

tujuan nasional yaitu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kepada siswa perlu disampaikan 

pemahaman bahwa sistem tidak lain 

dari aturan main. Jadi sistem ekonomi 

adalah aturan main yang menjadi 

pedoman umum tindakan-tindakan 

setiap pelaku ekonomi. Pengajaran 

sistem ekonomi sebagai upaya 

mengembangkan dan memperbarui 

sistem ekonomi yang khas Indonesia 

justru berubah menjadi tempat 

mengukuhkan dominasi sistem dan 

paham ekonomi konvensional. 

Gagasan-gagasan sistem ekonomi 

nasional dari para pemikir-pemikir 

ekonomi bangsa sendiri tidak 

mendapat perhatian yang memadai. 

Materi apa tentang sistem 

ekonomi yang seharusnya diajarkan?  

Pertanyaan ini mengarahkan pilihan 

pada materi-materi ajar yang relevan 

dan bermanfaat bagi siswa, 

khususnya dalam kontek pengajaran 

sistem ekonomi. Relevan berarti 

materi sistem ekonomi harus bersifat 

kontekstual, mengajarkan idealita 

sekaligus realita sistem ekonomi yang 

dikaitkan dengan sistem nilai sosial-

budaya bangsa Indonesia. Untuk itu 

materi Sistem Ekonomi Pancasila 

menjadi alternatif yang lebih masuk 

akal untuk diajarkan dan 

dikembangkan bersama. 

2. Materi Sistem Ekonomi 

Kerakyatan 

Menurut Prof. Djatmika (2004) 

yang lebih menekankan sistem 
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perekonomian Indonesia harus sesuai 

dengan pasal 33 UUD 1945 

mengatakan bahwa Indonesia 

memiliki filosofi ideologis yang dapat 

meningkatkan dan mempertahankan 

bangsa ini untuk menjadi sama 

ekonomi dengan negara lain, jika 

diterapkan dengan benar. 

Karakteristik utama dari filosofi ini 

adalah kerjasama antara pemerintah, 

perusahaan swasta, dan kerja sama, 

dan kemandirian yang merupakan 

dasar dari perekonomian Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Bab 33 

UUD 1945. Pendapat ini diperkuat 

dengan pernyataan Sadikin (2011) 

Dalam hal ini berarti bahwa strategi 

pembangunan yang disusun harus 

lebih berpihak kepada kepentingan 

kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, 

berdasarkan azas moral ekonomi 

kekeluargaan atau demokrasi 

ekonomi, dengan tidak lupa 

memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan hidup. Konsep ekonomi 

yang sejalan dengan itu berkenaan 

dengan sistem ekonomi kerakyatan 

(people’s economy). Eekonomi rakyat 

sendiri adalah sebagai kegiatan 

ekonomi atau usaha yang dilakukan 

oleh rakyat kebanyakan (popular) 

yang dengan secara swadaya 

mengelola sumberdaya ekonomi apa 

saja yang dapat diusahakan dan 

dikuasainya. Secara normatif, moral 

filosofis sistem ekonomi kerakyatan 

sebenarnya sudah tercantum dalam 

UUD ‘45, khususnya pasal 33, yang 

jika disederhanakan bermakna bahwa 

perekonomian bangsa disusun 

berdasarkan demokrasi ekonomi 

dimana kemakmuran rakyat 

banyaklah yang lebih diutamakan 

dibandingkan kemakmuran orang 

perorangan. Kemudian, karena bumi, 

air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya adalah 

pokok-pokok atau sumber-sumber 

kemakmuran rakyat, maka hal 

tersebut berarti harus dikuasai dan 

diatur oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 

METODE 

 

Untuk mendapatkan data dan 

informasi yang di perlukan. Penulis 

menggunakan metode telaah buku 

cetak serta media buku elektronik 

(BSE) dan literatur kepustakaan. 

Adapun teknik-teknik yang 
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dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. Collecting Data 

Pada metode ini, penulis 

mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan masalah karya 

ilmiah penulis yakni dari buku cetak 

ekonomi SMA terbitan perusahaan 

swasta dan buku sekolah elektronik 

ekonomi SMA dari pemerintah.  

2. Study Pustaka  

Di metode ini penulis membaca 

buku-buku dan literatur pustaka yang 

berhubungan dengan penulisan karya 

ilmiah dan berkaitan tentang ekonomi 

kerakyatan.  

3. Metode telaah Media informasi dan 

literatur buku. Pada metode ini 

penulis membaca artikel dan literatur 

buku tentang ekonomi kerakyatan. 

Sehingga muaranya sampai tersusun 

menjadi materi-materi sistem 

ekonomi yang siap untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

disekolah-sekolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Tinjauan Beberapa Buku Teks 

Mata Pelajaran Ekonomi 

Materi ajar yang selama ini 

diajarkan kepada peserta didik dalam 

mata pelajaran ekonomi mengikuti 

apa yang ada dalam buku teks. Dilihat 

dari berbagai penjelasan ada beberapa 

kajian tertulis yang membahas sistem 

ekonomi yang pernah diterapkan di 

Indonesia. Kajian dilihat dari buku 

kurikulum KTSP SMA kelas X, yaitu 

1 buku cetakan dari penerbit swasta 

sedangkan 9 buku cetakan dari 

pemerintah yang diterbitkan lewat 

Buku Sekolah Elektronik (BSE). Dari 

telaah setiap buku, penjelasan dan 

pembahasan jelas melebihkan unsur 

penerapan ekonomi secara liberalis 

kapitalis. Sedangkan untuk materi 

ajar sistem perekonomian dibahas 

secara khusus, ada yang 

menambahkan materi sistem 

demokrasi ekonomi, sistem ekonomi 

kerakyatan, dan sistem ekonomi 

pancasila dalam setiap sub bab 

materi. Tetapi pembahasannya hanya 

sedikit sekali, dari 10 buku, 4 buku 

tanpa pembahasan sistem 

perekonomian Indonesia dan 6 buku 

membahas sistem perekonomian 

Indonesia dengan masing-masing 

istilah sistem demokrasi ekonomi, 

sistem ekonomi kerakyatan, dan 

sistem ekonomi pancasila. 
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Lebih rinci lagi pembahasan 

mengenai perekonomian Indonesia 

sangatlah sedikit. karena diawal 

sudah dipaparkan begitu banyak 

materinya tetapi secara menyeluruh 

megarah pada penjabaran sistem 

liberal kapitalis dan sosialis. Giliran 

pembahasan perekonomian Indonesia 

hanya dikupas sedemikian rupa tanpa 

disaring dengan lebih nyata akan 

makna perbedaan sistem ekonomi 

sosialis, kapitalis, serta campuran 

yang mendasar dan berbeda 

penerapannya di Indonesia. Lebih 

lanjut dalam jurnal pendidikan yang 

dikutip dari Witjaksono (2013), 

cakupan materi pelajaran ekonomi 

disekolah seharusnya disimak 

terlebih dahulu, kemudian dilakukan 

seleksi manakah konsep-konsep yang 

subtansial relevan dengan konsep 

ekonomi Pancasila, mana yang tidak 

cocok, dan bertentangan, sehingga 

guru dan siswa tidak saja mengenal 

lebih dalam tentang konsep-konsep 

dasar yang harus dipelajari dan yang 

harus dihindari, tetapi sampai pada 

bagaimana menerapkannya dalam 

konteks kehidupan nyata.  

Jadi jelaslah yang demikian, 

kalau setiap pembahasan materi ajar 

ekonomi yang pertama diajarkan 

adalah tentang sistem perekonomian 

Indonesia yang Berpancasila, 

memperbanyak pembahasan materi 

ajar yang berlandaskan perekonomian 

Pancasila, mengaitkan pembahasan 

sistem perekonomian sosialis, 

kapitalis, dan campuran dengan 

sistem perekonomian pancasila 

dengan menunjukkan jiwa ekonomi 

bangsa Indonesia yang paling tepat 

dan yang paling cocok adalah 

perekonomian yang Berpancasila, 

dan menerapkan, ataupun jika sulit 

diterapkan dalam kehidupan nyata 

khususnya buat peserta didik maka 

dilakukan cara lain yaitu dengan 

siswa diberikan tugas untuk 

mengamati, melakukan wawancara, 

menganalisis hasil pengamatan dan 

wawancara untuk 

menginterpretasikan hasil observasi 

setiap peserta didik, hal ini dapat 

dilakukan secara individu atau secara 

berkelompok. 

 

2. Dipergunakan UUD 1945 Pasal 

33 dalam Bahasan Materi 

Pembelajaran Permasalahan 

Ekonomi serta Peranan 
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Pemerintah dalam 

Perekonomian 

Dari pembahasan masing-masing 

buku teks ekonomi untuk SMA kelas 

X pokok bahasan permasalahan 

ekonomi kiranya kesimpulan yang 

dapat disampaikan untuk 

memberikan gambaran sepintas 

peranan pemerintah dalam kegiatan 

dan kehidupan perekonomian 

mempunyai kaitan yang erat dan tak 

terpisahkan. 

(1) Sistem ekonomi liberal. Pada 

sistem ini pemecahan terhadap tiga 

masalah dasar ekonomi, yaitu: 

“barang apa yang akan 

dihasilkan?”. “Bagaimana barang 

itu dihasilkan?”. “Dan untuk siapa 

barang itu dihasilkan?”. (untuk 

siapa) ditangani oleh individu-

individu yang bergerak disektor 

swasta dan diatur oleh mekanisme 

harga atau mekanisme pasar. 

Dalam usaha pemenuhan 

kebutuhan bangsa dalam bidang 

ekonomi, pemerintah hanya 

bertindak sebagai polisi saja yang 

mengawasi jalannya kegiatan dan 

kehidupan perekonomian negara 

dan hanya ikut campur tangan 

untuk waktu tertentu saja jika 

terjadi gangguan pada proses 

mekanisme harga dalam 

mewujudkan alokasi optimal 

sumber-sumber ekonomi. 

(2) Sistem ekonomi terpimpin atau 

komando pada sistem ini, 

pemecahan masalah “apa”, 

“bagaimana” dan “untuk siapa” 

ditangani sendiri oleh pemerintah 

dan diatur oleh badan perencanaan 

pusat. Jadi perusahaan-perusahaan 

yang ada dalam perekonomian 

pada prinsipnya dikuasai atau 

diatur oleh pemerintah dalam 

berbagai aspek kegiatan produksi 

dan distribusi. 

(3) Sistem ekonomi campuran. Pada 

sistem ini eksistensi sektor swasta 

terdapat pula Badan Perencana 

negara yang merencanakan arah 

dan perkembangan ekonomi sesuai 

dengan sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Untuk memenuhi 

kebutuhan perekonomian bangsa, 

maka pemecahan terhadap 

masalah “Apa”, “Bagaimana”, dan 

“Untuk siapa” ditangani secara 

bersama-sama oleh swasta dan 

pemerintah. Dengan demikian 

terdapat pula perusahaan-
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perusahaan yang ditangani oleh 

pemerintah. 

Besarya peranan pemerintah 

dalam kegiatan perekonomian dapat 

dikatakan bervariasi di antara negara-

negara penganut sistem ekonomi ini 

dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh 

potensi dan kondisi ekonomi masing-

masing negara serta aspirasi 

masyarakatnya. 

Dari ketiga sistem ekonomi 

tersebut, maka jelas yang pertama dan 

ke dua dinyatakan tidak sesuai 

dengun keadaan dan masyarakat di 

Indonesia setelah secara bergantian 

diterapkan yaitu yang pertama 

berkisar 10 tahun dan yang kedua 

sekitar 7-8 tuhun lamanya. Pada 

sistem ekonomi campuran juga belum 

diketahui ketepatan penerapannya di 

Indonesia, karena sejak pemerintah 

Orde Baru melaksanakan program-

program ekonominya. dinyatakan 

bahwa yang dianut adalah 

“Demokrasi Ekonomi” yang memang 

tersirat dan tersurat dalam 

UndangUndang Dasar 1945. Dengan 

Demokrasi ekonomi dirasakan 

terdapat kemajuan dalam bidang 

ekonomi yang cukup berarti. namun 

dirasakan pula masih adanya hal-hal 

yang perlu untuk diperbaiki 

khususnya lembaga itu sendiri 

memerlukan penyempumaan untuk 

perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembangunan. 

Perlu diketahui sebelum 

amanden berdasarkan UUD 1945 

pasal 33 makna “demokrasi 

Ekonomi” tersirat dalam penjelasan 

dibawahnya dan tidak tertulis dalam 

pasal 33 UUD 1945. Setelah 

amandemen pada tahun 2002 makna 

“demokrasi Ekonomi” tertulis dalam 

tambahan pasal 33 ayat 4 yang 

berbunyi “Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional”. Dan amandemen ini yang 

berlaku sampai saat ini di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Salah satu aspek yang dirasakan 

perlu dibahas adalah peranan 

pemerintah dalam kegiatan dan 

kehidupan perekonomian yang 
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tentunya harus diarahkan kepada 

perekonomian yang Berpancasila. 

 

A. Dasar Demokrasi Ekonomi 

Dalam beberapa buku teks 

elektronik ekonomi diambil 

penjelasan ciri-ciri sistem Ekonomi 

Demokrasi, yaitu dari bukunya 

Ismawanto (2009). Lebih jelas ciri 

dibawah ini di kutip langsung dari 

TAP MPR tentang Pembaharuan 

Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, 

Keuangan Dan Pembangunan (1996), 

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi 

demokrasi: 

1. Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai 

negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat. 

4. Sumber-sumber kekayaan dan 

keuangan negara digunakan 

dengan permufakatan lembaga-

lembaga perwakilan rakyat serta 

pengawasan terhadap 

kebijaksanaannya ada pada 

lembaga-lembaga perwakilan 

rakyat pula. 

5. Fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara. 

6. Warga negara memiliki kebebasan 

dalam memilih pekerjaan yang 

dikehendaki serta mempunyai hak 

akan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak. 

7. Hak milik perorangan diakui dan 

pemanfaatannya tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan 

masyarakat. 

8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi 

setiap warga negara 

dikembangkan sepenuhnya dalam 

batas-batas yang tidak merugikan 

kepentingan umum. 

 

Untuk mengatasi permasalahan 

sebagai akibat kegiatan pembangunan 

ekonomi yang timpang, maka 

dipergunakan Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai landasan konstitusional, 

terutama Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang 

merupakan dasar daripada Demokrasi 

Ekonomi dan tentunya hal ini 

landasannya adalah Pancasila, Pada 

pasal tersebut dinyatakan bahwa: 
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(1) Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleb Negara dan 

dipergunakan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan pasal 33 ini, maka 

dapat dikemukakan bahwa untuk 

memecahkan tiga masalah dasar 

ekonomi yaitu: “Apa”, “Bagaimana” 

dan “Untuk siapa” ditangani oleh 

koperasi, swasta dan Pemerintah. 

Yang paling cocok untuk pelaksanaan 

ayat 1 adalah koperasi. Ayat 2 

menunjukkan adanya peranan 

Pemerintah dalam kegiatan dan 

kehidupan perekonomian, tetapi 

dalam batas-batas tertentu. yaitu 

hanya pada cabangcabang produksi 

yang penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. 

Tentu saja kegiatan ekonomi di luar 

sektor Pemerintah dan koperasi, 

ditangani oleh 

perusahaanperusahaan swasta. 

Perusahaan swasta ini sebenamya 

dapat dilaksanakan berdasarkan jiwa 

ayat 1, yaitu berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

Sebagai contoh, untuk merintis 

usaha bangunan, dapat dikemukakan 

pada kegiatan pembuatan/ 

pemborongan bahan-bahan 

bangunan. Si pemborong atau 

manajer perusahaan A yang dimaksud 

tidak perlu selalu mengusahakan unit 

pertukangan kayu sendiri dalam 

perusahaannya untuk membuat pintu-

pintu bangunan serta mengerjakan 

plafon dan sebagainya. Juga tidak 

perlu untuk membentuk satu unit 

perusahaan produksi batu bata, unit 

produksi kapur dan batu fondasi dan 

sebagainya, tetapi mereka dapat 

bekerjasama secara kekeluargaan 

untuk bergerak dengan satu kesatuan 

tindakan, sehingga masalah modal 

yang dihadapi sedikit banyaknya 

sudah dapat ditanggulangi secara 

umum. Demikian pula halnya jika ada 

perusahaan pembuatan mobil dapat 

diusahakan dari berbagai perusahaan 

secara kekeluargaan dengan satu 

merek. Cara yang demikian ini 

sebenamya bukanlah monopoli, tetapi 

merupakan usaha bersama untuk 
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saling menghidupi, sebab bila modal 

si pemborong kecil, tentunya tidak 

mampu untuk menangani banyak 

kegiatan pembuatan bangunun dan 

hal ini berarti bahwa perusahaan-

perusuhaan besar akan menangani 

lebih banyak proyek bangunan. 

Dalam keadaan yang demikian. 

yang besar semakin besar, dan yang 

kecil tetap kecil. Di lain pihak untuk 

mempercepat laju pembangunan 

diperlukan perusuhaan-perusahaan 

besar yang semakin banyak guna 

mengembangkan kewiraswastaan. 

Yang jelas adalah daya kreatifitas dan 

eksistensi yang demikian itu 

dimungkinkan dalam Demokrasi 

Ekonomi, sebagaimana dinyatakan 

pada ciri-ciri sebagai berikut: 

- Warga Negara memiliki 

kebebasan dalam memilih 

pekerjaan yang dikehendaki serta 

mempunyai hak akan pekerjaan 

yang layak. Hal ini sejiwa dengan 

Pasal 27 ayat 2 Undung-Undang 

Dasar 1945. 

- Hak milik perseorangan diakui dan 

pemanfaatannya tidak beleh 

bertentangan dengan kepentingan 

masyarakat. 

- Potensi, inisiatif dan daya kreasi 

setiap Warga Negara 

diperkembangkan sepenuhnya 

dalam batas-batas yang tidak 

merugikan kepentingan umum. 

Jadi, tegasnya bahwa bentuk-

bentuk kegiatan ekonomi swasta 

dibenarkan sejauh itu tidak 

bertentangan dengan kepentingan 

umum atau selama tidak mengandung 

unsur ciri-ciri negatif Demokrasi 

Ekonomi Indonesia. 

Selanjutnya pasal 33 ayat 3 bila 

dikaji secara mendalam menunjukkan 

bahwa peranan Pemerintah bisa lebih 

Iuas dari apa yang digariskan pada 

ayat 2, namun peranan yang lebih luas 

ini ada pembatasnya yang tertera juga 

dalam pasal tersebut yaitu 

dipergunakan sebesar-besarya 

kemakmuran rakyat. Untuk 

menciptakan kemakmuran rakyat 

yang sebesar-besarya tidaklah berarti 

bahwa Pemerintah harus menangani 

semua lapangan kegiatan dalam 

perekonomian, karena hal ini jelas 

bertentangan dengan Demokrasi 

Ekonomi Indonesia. 

Namun demikian dapat terjadi 

bahwa berdasarkan kemampuan 

sektor swasta dan koperasi yang ada 
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pada suatu saat tertentu belumlah 

dapat menjangkau sepenuhnya apa 

yang diharapkan ditangani sesuai 

dengan pengaturan dalam Demokrasi 

Ekonomi tersebut. Sehingga 

memerlukan partisipasi Pemerintah 

dalam menunjang kegiatan 

perekonomian secara lebih luas. Akan 

tetapi tidaklah berarti bahwa kegiatan 

itu berakibat mengurangi tingkat 

perkembangan kesejahteraan 

masyarakat bila dilihat secara 

menyeluruh. Bahkan bila partisipasi 

pemerintah yang lebih luas ini dalam 

perekonomian hanya diperkirakan 

mampu mempertahankan tingkat 

perkembangan kesejahteraan yang 

telah ada, maka sebaiknya kegiatan 

dalam bidang ekonomi yang 

dimaksud tidak dilaksanakan dan bila 

perlu mengusahakan bidang kegiatan 

ekonomi lainnya yang dapat lebih 

mengembangkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Cara yang demikian ini dapat 

mengarah kepada perwujudan tingkat 

kesejahteraan dan keadilan yang lebih 

baik dalam kehidupan ekonomi 

Negara. Keadilan dapat diketahui 

terwujudnya dari penilaian 

masyarakat, terutama melalui 

lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 

Dari uraian di atas jelas menunjukkan 

bahwa peranan Pemerintah dalam 

kegiatan dan kehidupan 

perekonomian bukan bertujuan untuk 

menggeser koperasi dan swasta, 

tetapi saling menghidupi. Akan tetapi 

dengan cara ini tidaklah berarti bahwa 

persaingan telah hilang sama sekali. 

Persaingan tetap ada dan sifatnya 

adalah konstruktif (membangun) 

guna menunjang perkembangan 

dalam masyarakat secara lebih baik 

dan bermanfaat. Persaingan 

dibenarkan dalam ciri-ciri Demokrasi 

Ekonomi, sebab dinyatakan bahwa: 

“potensi, inisiatif dan daya kreasi 

setiap Warga Negara 

diperkembangkan sepenuhnya, dalam 

batas-batas yang tidak merugikan 

kepentingan umum”. 

Peranan pemerintah lainnya 

berdasarkan ciri daripada Demokrasi 

Ekonomi masih ada, yaitu: “fakir 

miskin dan anakanak yang terlantar 

dipelihara oleh Negara”. Akan tetapi 

berdasarkan rasa saling menghidupi 

dan tenggang-menenggang, maka 

kegiatan tersebut banyak pula 

ditangani oleh sektor swasta atau 

kalau lebih dispesifikasikan lagi yaitu 
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badan-badan sosial yang sering pula 

mendapat subsidi atau bantuan dari 

Pemerintah. 

 

B. Dasar Spiritual terhadap 

Peranan Pemerintah dalam 

Perekonomian 

Pancasila adalah falsafah negara 

Republik Indonesia yang mempunyai 

sila Ketuhanan yang Maha Esa yang 

tidak terlepas dari sila-silanya, yaitu 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan, serta 

dengan mewujudkan keadalian sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian seyogyanya Sistem 

Ekonomi Pancasila yang disepakati 

secara nasional ini didukung oleh 

pandangan spiritual keagamaan yang 

dapat diterima oleh rakyat Indonesia. 

Tentu saja berbagai agama akan 

memberikan tinjauannya dalam hal 

ini sesuai dengan ajaran agamanya, 

akan tetapi dalam bahasan ini hanya 

akan dikemukakan sepintas mengenai 

pandangan agama islam terhadap 

perekonomian. 

Orang Islam mengakui adanya 

peranan Pemerintah di samping 

sektor swasta. Orang-orang kaya 

diperintahkan untuk meringankan 

beban orang miskin melalui 

pengorbanan harta, tetapi hal itu 

tidaklah selalu berarti bahwa 

pemberian harta secara cuma-cuma. 

Pengorbanan dilihat dari segi 

ekonomi. tentunya dapat juga berarti 

investasi yang dilukukan oleh mereka 

yang memiliki modal. Selanjutnya 

bagi golongan miskin yang sabar 

diperintahkan untuk bekerja keras 

mengusahakan perbaikan dirinya dan 

saling menghormati dengan 

saudarasaudaranya yang kaya. 

Pemerintah diperintahkan untuk 

berlaku adil terhadap masyarakat 

yang dipimpin dengan 

mengembangkan segala 

kebijaksanaan uutuk menghilangkan 

jurang pemisah antara golongan 

miskin dengan yang kaya, sehingga 

dapat menggembirakan semua 

lapisan masyarakat. Jelas hal tersebut 

akan membawa pula kepada 

kerukunan nasional dalam 

masyarakat. 

Dalam Demokrasi Ekonomi juga 

ditekankan adanya sektor swasta dan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

724 
 

koperasi dan tujuan yang ingin 

dicapai adalah masyarakat adil dan 

makmur dan dalam agama Islam juga 

perekonomian untuk menciptakan 

masyarakat adil dan makmur yang 

diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Jadi pada prinsipnya pandangan 

spiritual agama Islam mendukung 

tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembangunan Negara Indonesia. 

Suatu hal yang sangat 

menentukan bagi prospek 

keberhasilan pembangunan adalah 

pengaruh lingkungan dan sikap 

mental daripada masyarakat. Hal ini 

dapat diusahakan untuk diatasi 

melalui pendekatan spiritual 

keagamaan, pemuka-pemuka 

masyarakat dan yang paling 

fundamental sebagai alat pemersatu 

bangsa adalah melalui penghayatan 

dan pengamalan Pancasila dan hal ini 

mutlak diperlukan dalam usaha 

pengembangan, ekonomi yang 

berorientasi pada ideologi Pancasila 

itu sendiri. 

Cara yang ditempuh oleh Negara 

Indonesia melalui pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya adalah 

yang paling tepat, dan jelas hal ini 

perlu diusahakan perwujudan 

hubungan yang baik antara manusia 

dengan Tuhannya, manusia dengan 

sesamanya dan manusia dan alam 

sekitarnya. Pembangunan di bidang 

ekonomi perlu menjamin pula 

perwujudan pembangunan 

masyarakat dari aspek spiritual 

keagamaan dan tidak boleh 

bertentangan satu sama lainnya, demi 

terwujudnya suatu keutuhan bangsa 

menuju masyarakat adil dan makmur. 

Cara lain yang harus dilakukan 

untuk mengubah sikap mental 

masyarakat dalam berusaha adalah 

mengadakan proyek-proyek 

perintis/percontohan, dan setelah 

mulai terasa partisipasinya 

masyarakat dalam bidang tersebut, 

maka pemerintah mengalihkan 

kegiatannya ke bidang lain. Kegiatan 

yang demikian ini tidak perlu 

pemerintah selalu memperhitungkan 

keuntungan material, sebab investasi 

yang tidak menguntungkan dalam 

suatu hal dapat ditutupi dari 

perpajakan melalui peningkatan 

partisipasi masyarakat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Tujuan pendidikan dan 

perekonomian saling beriringan dan 

saling melengkapi. Banyak negara 

yang meyakini sebuah negara yang 

memiliki bekal pendidikan akan 

cenderung menuai sukses ekonomi. 

Hal ini merupakan suatu contoh 

pengaruh pendidikan terhadap 

aktivitas ekonomi masyarakat dalam 

suatu negara. 

Oleh karena itu, berangkat dari 

nilai luhur moral bangsa Indonesia 

yang menjunjung tinggi persatuan, 

kebersamaan, alangkah baiknya 

pendidikan diupayakan sesuai tatanan 

nilai tersebut. Setelah hal ini 

dilakukan akan menyadarkan kepada 

setiap elemen masyarakat bahwa 

yang dipandang paling benar saat ini 

adalah keperluan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia secara 

menyeluruh melalui tatanan 

pendidikan yang Berpancasila. 

Pembenahan materi ajar yang 

menjadi titik tumpu kelangsungan 

pendidikan yang berasaskan 

kekeluargaan menjadi mutlak untuk 

dilakukan. Karena sumber pendidikan 

menjadi caranya dan sumber 

kesejahteraan masyarakat 

diwujudkan melalui pembenahan 

pendidikan yang harus diprioritaskan. 
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Abstrak 

 
Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorangan 

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip 

koperasi Indonesia yang sesuai dengan UU No.25/1992, yaitu: pertama, keanggotaan bersifat 

terbuka dan sukarela kepada siapapun. Kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. 

Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-

masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, 

kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Prinsip-

prinsip koperasi inilah dapat yang implementasikan dalam sekolah sebagai sebuah strategi untuk 

membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. 

 

Kata kunci: pilar-pilar koperasi, pendidikan di sekolah 

 
 

Negara kita dikenal sebagai 

negara yang dibangun oleh konsensus 

warganya (rakyatnya). Lahir dari 

semangat gotong royong yang besar 

sehingga bangsa yang beragam etnis 

ini mampu dipersatukan. Semangat 

gotong royong ini pula termanifestasi 

pada karya-karya masa lampau, 

seperti Candi Borobudur dan 

Prambanan. Setelah fundamen negara 

terbentuk, melalui 4 (empat) 

konsensus dasar negara, semangat 

gotong royong kemudian masuk ke 

dalam sendi-sendi kehidupan bangsa 

secara menyeluruh. Ekonomi sebagai 

sektor pembangunan negara juga 

dibangun atas dasar semangat gotong 

royong. Lahirlah koperasi sebagai 

sebuah sistem pemberdayaan 

ekonomi negara yang berbasis 

kerakyatan dan berdasarkan semangat 

gotong royong. Drs Muhammad Hatta 

sebagai bapak koperasi telah 

mendesain koperasi sebagai landasan 

dan tulang punggung ekonomi 

Indonesia yang tidak hanya 

diperuntukkan pada sektor-sektor 

mikro tapi juga makro-ekonomi 

(Alan. 2016). 

Koperasi merupakan 

lembaga dimana orang-orang 

memiliki kepentingan yang relatif 

mailto:irma_suryani21@yahoo.co.id
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homogen berhimpun untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Konsepsi demikian mendudukkan 

koperasi sebagai badan usaha yang 

cukup strategis bagi anggotanya 

dalam mencapai tujuan-tujuan 

ekonomis yang pada gilirannya 

berdampak kepada masyarakat 

secara luas. Fungsi dan peran 

koperasi sebagaimana Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang perkoperasian adalah 

membangun dan mengembangkan 

potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

dan sosialnya. Tentu saja dalam 

konteks pembangunan fungsi dan 

peran koperasi itu tidak lain ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota koperasi dan masyarakat 

lokal. Sementara itu dengan adanya 

kebijakan Otonomi Daerah, terbuka 

peluang bagi pemberdayaan koperasi 

secara lebih baik sehingga sebutan 

koperasi sebagai penggerak ekonomi 

rakyat di daerah diharapkan benar-

benar akan terwujud. Seperti yang 

dinyatakan oleh Kopdit (2009: 14) 

yaitu bilamana fungsi dan peran 

koperasi yang dicita-citakan pada satu 

sisi dan pemberdayaan koperasi 

melalui kebijakan Otonomi Daerah 

terlaksana dengan tepat pada sisi 

lainnya maka akan ada sinergis 

dimana koperasi memberikan 

kontribusi besar dalam pembangunan. 

Hal ini menjadikan kegiatan 

koperasi sangatlah baik dikenalkan 

pada siswa-siswi di sekolah, seperti 

yang dikenal dengan koperasi 

sekolah/ koperasi siswa.  

Koperasi sekolah sangat 

membantu para siswa untuk 

mengembangkan potensinya dalam 

bidang ekonomi dan sebagai  latihan 

bertanggung jawab dan kemandirian 

siswa. Koperasi sekolah didirikan 

berdasarkan surat keputusan 

bersama  antara Depertemen 

Transmigrasi dan Koperasi bersama 

dengan Depertemen Pendidikan dan 

Kebudayaan tanggal 16 Juli 1972 

Nomor 275 /SKPTS/Mentranskop 

dan Nomor 0102/U/1983. Kemudian 

diterangkan lebih lanjut dalam surat 

Keputusan Mentri Tenaga  Kerja, 

Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 

633/SKPTS/Men/1974. Di dalam 

artikel ini akan menuangkan serta 

menjawab dua pertanyaan mengenai 
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koperasi pada umumnya yaitu 

bagaimanakah implementasi pilar-

pilar atau prinsip-prinsip koperasi 

berdasarkan dengan UU No.25/1992 

dalam pendidikan di sekolah dan 

peran koperasi dalam bidang 

pendidikan. 

KONSEPSI KOPERASI 

Koperasi seperti yang telah 

kita ketahui merupakan badan usaha 

yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

orang-seorangan demi kepentingan 

bersama. Menurut Sudarsono dan 

Edilius (2010: 1) menyatakan bahwa 

koperasi adalah suatu organisasi atau 

lembaga ekonomi modern yang 

mempunyai tujuan, mempunyai 

sistem pengelolaan, mempunyai tertib 

organisasi bahkan mempunyai asas 

dan sendi-sendi dasar. Selanjutnya 

UU nomor 25 tahun 1992, pasal 1 

“Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasar prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Ekonomi rakyat yang 

dimaksudkan disini adalah sistem 

ekonomi yang berbasis pada kekuatan 

ekonomi rakyat dimana ekonomi 

rakyat sendiri sebagai kegiatan 

ekonomi atau usaha oleh rakyat 

kebanyakan yang secara swadaya 

mengelola sumberdaya ekonomi 

apasaja yang dapat diusahakan dan 

dikuasai. Hal ini pun dipaparkan oleh 

Rizqiyana (2014: 5) bahwa ekonomi 

kerakyatan sendiri adalah ekonomi 

humanistik yang mendasarkan pada 

tercapainya kesejahteraan rakyat 

secara luas. Pembangunan ekonomi 

juga harus mendasarkan pada 

kemanusiaan dan menghindarkan diri 

dari persaingan bebas, monopoli serta 

penindasan manusia satu dengan yang 

lainnya. Seperti yang tertuang di 

dalam pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi 

bahwa perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan.  

Pembangunan yang 

berorientasi kerakyatan dan berbagai 

kebijaksanaan yang berpihak pada 

kepentingan rakyat. Dari pernyataan 

tersebut jelas sekali bahwa konsep 

ekonomi kerakyatan dikembangkan 

sebagai upaya untuk lebih 

mengedepankan masyarakat. Dengan 

kata lain konsep ekonomi kerakyatan 

dilakukan sebagai sebuah strategi 
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untuk membangun kesejahteraan 

dengan lebih mengutamakan 

pemberdayaan masyarakat.  

Sejarah prinsip koperasi 

bermula dari prinsip-prinsip yang 

dikembangkan oleh koperasi 

konsumsi di Rochdalle. Prinsip-

prinsip koperasi Rochdalle atau the 

principle of Rochdalle (dalam Ristia. 

2016: 27) adalah sebagai berikut:  

1. Sukarela dan terbuka 

2. Bersifat demokrasi  

3. Satu organisasi satu suara, satu 

dibagi rata sesuai dengan jasa 

anggota 

4. Bunga atas modal dibatasi 

5. Transaksi dilakukan secara tunai 

6. bersifat jujur. 

 

Selanjutnya pilar-pilat atau 

prinsip-prinsip koperasi Indonesia 

yang sesuai dengan UU No.25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, yaitu: 

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan  

2. Pengelolaan koperasi dilakukan 

secara demokratis 

3. Pembagian sisa hasil usaha 

dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa masing-

masing 

4. Pemberian balas jasa yang 

terbatas terhadap modal. 

5. Kemandirian 

6. Pendidikan perkoperasian.  

7. Kerjasama antar koperasi. 

 

Koperasi mempunyai 

karakteristik pengelolaan yang tidak 

sama dengan badan usaha lainnya 

sehingga menjadi ciri khas tersendiri 

bagi koperasi. Adapun perbedaan ini 

tidak hanya sebatas pada asas tetapi 

prinsip-prinsip pengelolaan suatu 

organisasi dan usaha yang dilakukan. 

Asas kekeluargaan yang mengatur 

berbahai hal seperti mengenai tujuan 

yang ingin dicapai oleh koperasi 

sebagai lembaga ekonomi yang 

berasas kekeluargaan dan hubungan 

koperasi dengan anggota-anggotanya 

serta hubungan antara sesama 

anggota koperasi. Selain itu, prinsip-

prinsip koperasi ini mengatur pola 

kepengelolaan usaha koperasi dan 

secara rinci mengatur pola 

kepemilikan modal koperasi serta 

pembagian sisa hasil usaha. 

Pilar-pilar koperasi atau 

prinsip-prinsip koperasi inilah 

sebagai jatidiri koperasi yang 

meripakan patokan atau pedoman 
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dalam meliksanakan nilai-nilai 

koperasi tersebut dalam praktek. 

Dengan begitu dapat menampilkan 

betapa bermaknanya nilai-nilai yang 

ada di dalam kehidupan 

perkoperasian yang mana nilai-nilai 

yang dianut dapat terscermin dalam 

prakteknya. Widodo (2011: 19) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa 

prinsip-prinsip koperasi adalah 

pedoman kerja sehari-hari dari 

koperasi yang sekaligus penjabar dan 

penterjemah dari nilai-nilainya. 

Dengan begitu kita dapat mengetahui 

bahwa koperasi merupakan 

penerapan prinsip-prinsip sekaligus 

juga pelaksanaan dari nilai-nilai 

perkoperasian.  

Prinsip-prinsip koperasi inilah 

dapat yang implementasikan dalam 

sekolah. Dari ketujuh pilar atau 

prinsip koperasi tersebut dapat 

dijelaskan bahwa pertama, koperasi 

menerima anggota secara terbuka 

bagi siapa saja yang berminat menjadi 

anggota dengan tidak pandang status 

masyarakat baik dari kalangan bawah, 

menengah maupun atas, siapapun 

mempunyai hak yang sama untuk 

mendaftarkan diri dan tidak bersifat 

memaksa dengan tidak mewajibkan 

seluruh masyarakat untuk 

mendaftarkan diri sebagai anggota 

yang akan menjadi bagian dari 

koperasi yang akan didirikan. Kedua, 

koperasi membentuk struktur 

organisasi sesuai dengan ketentuan 

yang telah ada dengan berlandaskan 

kekeluargaan yang menjunjung asas 

demokrasi dalam penyelenggaraan 

rapat anggota, pembentukan 

pengawas, penentuan pengurus,dan 

penunjukkan pengelola sebagai 

karyawan yang bekerja di koperasi. 

Ketiga, koperasi mempunyai tujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat 

pada umumnya dan anggota pada 

khususnya, maka dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya koperai berusaha 

semaksimal mungkin untuk bersifat 

dan berlaku adil dan merata terutama 

dalam hal pembagian sisa hasil usaha 

dengan mempertimbangkan aspek 

kepercayaan dalam pengelolaan 

koperasi yang telah diberikan oleh 

masing-masing anggota yang dinilai 

dalam bentuk besarnya jasa usaha. 

Keempat, koperasi memberikan 

timbal balik kepada anggota yang 

telah menanamkan modalnya dan 

mempercayakan koperasi dalam 
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mengelola modal tersebut berupa 

balas jasa yang sesuai dengan 

keadilan, keseimbangan dan 

keterbatasan seberapa besar modal 

yang telah diberikan anggota dengan 

transparan agar anggota jelas dan 

mengerti pemberian balas jasa yang 

diberikan koperasi sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Kelima, koperasi berdiri dengan 

prinsip kemandirian dengan tidak 

berada di bawah naungan organisasi 

lain dan tidak bergantung serta 

mengandalkan organisasi lain, 

koperasi berdiri sendiri dengan 

membentuk struktur organisasi 

sendiri untuk mengelola dan 

menjalankan kegiatan usahanya 

dengan bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan 

masyarakat. Keenam, koperasi 

mempunyai arah dan tujuan untuk 

dapat bekerja sama mengelola 

kegiatan yang bersifat positif 

membutuhkan keahlian dalam 

pengopersiannya maka dibutuhkan 

pendidikan dan pengarahan dalam 

penerapannya dengan bermaksud 

agar koperasi sebagai wadah yang 

berlandaskan prinsip dan asas 

kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh 

karena itu pendidikan perkoperasian 

sangatlah dibutuhkan sebagai dasar 

pembentukan koperasi. Ketujuh, 

koperasi dikatakan bersifat mandiri 

dalam pengorganisasiannya tetapi 

dalam menjalankan kegiatan 

usahanya koperasi tetap menjalin 

hubungan dan kerjasama antar 

koperasi berupa komunikasi dan 

interaksi baik secara langsung 

maupun tidak langsung karena 

koperasi berlandaskan kekeluargaan 

dan dalam menjaga kelangsungan 

kehidupan perkoperasian diusahakan 

selalu mengadakan kerjasama agar 

dapat memperluas bidang usaha dan 

saling memberikan dukungan. 

 

Metode 

Pada penulisan karya ilmiah 

ini penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa kajian 

pustaka, baik yang diambil secara 

kepustakaan konseptual maupun 

kepustakaan penilitian (studi 

literatur).  

 

KOPERASI DALAM BIDANG 

PENDIDIKAN 
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Adapun implementasi pilar-

pilar atau prinsip-prinsip koperasi 

dalam pendidikan di sekolah ini yaitu 

dapat tercermin dari sikap, tindakan 

dan perilaku anak didik di sekolah.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Margareta (2015) dalam jurnalnya 

yaitu koperasi sekolah mempunyai 

sasaran untuk mengenalkan peserta 

didik dalam kegiatan pelaksanaan 

perkoperasian, membentuk sikap 

yang positif dalam kesehariaannya 

serta memberikan bekal keterampilan 

sehingga bermanfaat dalam 

pemenuhan kebutuhan. 

Beberapa contoh dari 

implementasi pilar-pilar atau prinsip-

prinsip koperasi yang tercermin dari 

sikap, tindakan dan perilaku anak 

didik di sekolah dalam kesehariannya 

diantaranya yaitu seorang anak yang 

berteman dengan siapapun tanpa 

memandang atau melihat apakah 

temannya pintar, atau tidak serta 

memiliki sikap yang selalu ingin 

menolong orang lain tanpa pamrih 

merupakan bagian yang tercermin 

dari pilar atau prinsip koperasi yang 

pertama yaitu keanggotaan bersifat 

terbuka dan sukarela kepada 

siapapun. 

Sistem pengambilan 

keputusan secara bersama-sama 

dalam rangka menentukan ketua 

kelas, wakil, bendahara (perangkat 

kelas) dan pembagian tugas kelas 

seperti piket merupakan wujud dari 

implementasi pengelolaan koperasi 

yang dilakukan secara demokratis. 

Selain itu siswa yang memiliki 

kemauan lebih untuk belajar dan lebih 

aktif disaat kegiatan belajar tentu 

akan mendapat kan nilai yang lebih 

dari temannya yang lain. Hal ini 

diwujudkan dengan adanya 

perankingan atau peringkat-peringkat 

kelas.  

Kemandirian merupakan salah 

satu pilar koperasi yang dapat 

diwujudkan dalam pembentukan 

karakter peserta didik. Kemandirian 

dapat diartikan sebagai cara bersikap,  

berfikir, dan berperilaku individu 

secara nyata yang menunjukkan suatu  

kondisi  mampu mengarahkan diri 

dengan segala kemampuan yang 

dimiliki, tidak bergantung kepada 

orang lain dalam hal apapun, dan 

bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya. Gea (2003: 195) 

mengatakan bahwa individu 
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dikatakan mandiri apabila memiliki 

lima ciri sebagai berikut;  

1. Percaya diri 

2. Bekerja sendiri 

3. Menguasai keahlian dan 

keterampilan yang sesuai 

dengan kerjanya. 

4. Menghargai waktu 

5. Tanggung jawab 

  

Ciri percaya diri ini adalah 

meyakini pada kemampuan dan 

penilaian diri sendiri dalam 

melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif. Mampu 

bekerja sendiri, adalah usaha sekuat 

tenaga yang dilakukan secara mandiri  

untuk menghasilkan sesuatu yang 

membanggakan atas kesungguhan 

dan keahlian yang dimilikinya. 

Menguasai keahlian dan keterampilan 

yang sesuai dengan kerjanya yaitu 

mempunyai keterampilan sesuai 

dengan potensi yang sangat 

diharapkan pada lingkungan 

kerjanya. Menghargai waktu, adalah 

kemampuan mengatur jadwal sehari-

hari yang diprioritaskan dalam 

kegiatan yang bermanfaat  secara 

efesien. Tanggung jawab adalah 

segala sesuatu yang harus dijalankan 

atau dilakukan oleh seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu yang sudah  

menjadi pilihannya atau dengan kata 

lain, tanggung jawab merupakan 

sebuah amanat atau tugas dari 

seseorang yang dipercayakan untuk 

menjaganya. 

Pilar atau prinsip koperasi 

selanjutnya adalah pendidikan 

perkoperasian dan kerja sama antar 

koperasi yang menekankan pada 

pendidikan sebagai usaha bersama 

untuk meningkatkan kemajuan 

sumber daya manusia dalam berbagai 

ilmu dan keterampilan agar dapat 

mengantisipasi setiap permasalahan 

kehidupan dan akan semakin 

mensejahterakan kehidupannya. 

Salah satu wujud implementasi di 

sekolah pada pilar ini yaitu belajar 

kelompok yang dilakukan oleh peseta 

didik. Dengan adanya belajar secara 

bersama-sama (berkelompok), 

peserta didik dapat saling membantu 

dan saling bertukar pikiran tentang 

suatu ilmu pengetahuan. Usaha 

bersama untuk meningkatkan 

kemampuan anak didik ini tentu akan 

semakin meningkatkan rasa 

kebersamaan di lingkungan sekolah. 
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PERAN KOPERASI DALAM 

BIDANG PENDIDIKAN 

Adapun peran koperasi dalam 

bidang pendidikan yaitu dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran bagi 

siswa disekolah. Praktik hidup 

bermasyarakat dapat dipelajari di 

dalam koperasi yang merupakan 

bagian kecil dari kehidupan 

bermasyarakat di negara yang 

demokrasi ini. Dengan melihat 

landasan koperasi Indonesia sebagai 

acuan utama yang dapat diaplikasikan 

kepada siswa yang nantinya akan 

mendorong untuk melakukan 

kegiatan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. 

Koperasi yang ada disekolah 

biasa dikenal dengan sebutan 

koperasi sekolah adalah koperasi 

yang didirikan oleh para siswa 

sebagai tempat pendidikan dan 

latihan berkoperasi di sekolah. 

“Koperasi sekolah atau koperasi 

siswa adalah koperasi yang anggota-

anggotanya terdiri atas siswa-siswa 

sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas atau 

sekolah-sekolah yang sederajat” 

(Mulyasa. 2002). Sedang menurut  

kamus  besar  bahasa  Indonesia 

“koperasi adalah  perserikatan  yang  

bertujuan  memenuhi  kebutuhan  para 

anggotanya  dengan  cara  menjual  

barang  keperluan  sehari -hari dengan  

harga  murah  (tidak  bermaksud  

mencari  untung). Dengan  demikian  

dapat  disimpulkan  bahwa  koperasi 

sekolah  adalah  suatu  perserikatan  

yang  ada  di  sekolah  dengan menjual 

kebutuhan atau keperluan belajar 

mengajar, memanfaatkan fasilitas 

yang ada untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan harga relatif  

murah dan dikelola oleh semua warga 

sekolah tersebut.  

Pemanfaatan koperasi sekolah 

dapat digunakan sebagai salah satu 

media praktik secara langsung bagi 

para siswa dalam menerapkan 

keterampilannya sesuai dengan 

bidang keahliannya masing-masing 

dan juga pembelajaran tersendiri bagi 

hidupnya sendiri. Siswa dapat 

mengembangkan potensinya baik 

untuk menjadi wirausaha maupun 

sebagai tenaga kerja. Selain itu 

koperasi juga berguna sebagai 

sumbangsih dalam menambah 

penghasilan, baik itu penghasilan bagi 

siswa, penghasilan sekolah dan 

membantu membangun 
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perekonomian masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan Margareta (2015) 

dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

koperasi sekolah mempunyai sasaran 

koperasi untuk mengenalkan peserta 

didik dalam kegiatan pelaksanaan 

perkoperasian, membentuk sikap 

yang positif dalam memberikan bekal 

keterampilan sehingga bermanfaat 

dalam pemenuhan kebutuhan. 

Koperasi sekolah tidak 

berbadan hukum seperti koperasi-

koperasi lainnya karena siswa atau 

pelajar pada umumnya belum mampu 

melakukan tindakan hukum. Status 

koperasi sekolah yang dibentuk di 

sekolah merupakan koperasi 

terdaftar, tetapi tetap mendapat 

pengakuan sebagai perkumpulan 

koperasi. Adapun pertimbangan 

koperasi sekolah ini, yaitu; 

1. Menunjang program 

pembangunan pemerintah di 

sektor perkoperasian melalui 

program pendidikan sekolah. 

2. Menumbuhkan koperasi 

sekolah dan kesadaran 

berkoperasi di kalangan siswa. 

3. Membina rasa tanggung 

jawab, disiplin, setia kawan 

dan jiwa koperasi 

4. meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan berkoperasi 

agar berguna kelak di 

masyarakat. 

5. Membantu kebutuhan para 

siswa dan mengembangkan 

kesejahteraan siswa di dalam 

dan luar sekolah. 

 

Koperasi sekolah sangat 

membantu bagi para siswa untuk 

mengembangkan potensinya dalam 

bidang ekonomi dan sebagai latihan 

tanggung jawab dan kemandirian 

siswa. Pembentukan koperasi sekolah 

di kalangan siswa dilaksanakan dalam 

rangka menunjang pendidikan siswa 

latihan koperasi. Saud (2010: 24) 

menygatakan bahwa pendirian 

koperasi sekolah diharapkan menjadi 

sarana bagi pelajar untuk belajar 

melakukan usaha kecil-kecilan, 

mengembangkan 

kemampuan berorganisasi, 

mendorong kebiasaan untuk 

berinovasi, belajar menyelesaikan 

masalah, dan sebagainya. Dengan 

demikian, tujuan pembentukannya 

tidak terlepas dari pendidikan dan 

program pemerintah dalam 

menanamkan kesadaran berkoperasi 
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sejak dini. Selain itu, pendirian 

koperasi disekolah diharapkan dapat 

menjadi sarana bagi pelajar untuk 

belajar melakukan usaha kecil-

kecilan, mengembangkan 

kemampuan berorganisasi, 

mendorong kebiasaan untuk 

berinovasi, belajar menyelesaikan 

masalah, dan sebagainya.  tujuan 

koperasi sekolah itu sendiri 

memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya berlandaskan  prinsip 

gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. 

 

SIMPULAN 

Koperasi memiliki fungsi dan 

peran yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggota dan 

mewujudkan pendapatan masyarakat 

yang merata. Kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, 

bukan kemakmuran pribadi, sebab itu 

perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Implementasi pilar-pilar 

koperasi dalam pendidikan di sekolah 

ini dapat tercermin dari sikap, 

tindakan dan perilaku anak didik di 

sekolah. Peran koperasi dalam bidang 

pendidikan ekonomi yaitu dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran bagi 

siswa disekolah. Praktik hidup 

bermasyarakat dapat dipelajari di 

dalam koperasi yang merupakan 

bagian kecil dari kehidupan 

bermasyarakat di negara yang 

demokrasi ini. Dengan melihat 

landasan koperasi Indonesia sebagai 

acuan utama yang dapat diaplikasikan 

kepada siswa yang nantinya akan 

mendorong untuk melakukan 

kegiatan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Alan Singkali. 2016.  Koperasi 

Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa. 
Diunduh dari 
http://www.kompasiana.com/ala
nsingkali/koperasi-sebagai-pilar-
ekonomi-
bangsa_54f3d013745513962b6c
8037. (akses 1/82/16). 

Gea, Antonius Atosakhi, dkk. 2003. 
Character Building 1 Relasi 

dengan Diri Sendiri (edisi revisi). 
Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo. 

Hendrojogi. 2009. Koperasi, Asas-

Asas Teori, Prinsip dan Praktek. 
Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

Koperasi sekolah. diunduh dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Ko

http://www.kompasiana.com/alansingkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037
http://www.kompasiana.com/alansingkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037
http://www.kompasiana.com/alansingkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037
http://www.kompasiana.com/alansingkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037
http://www.kompasiana.com/alansingkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_sekolah


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

 

738 
 

perasi_sekolah (akses 
22/08/2016) 

Kemendiknas. 2010. Pendidikan 
Karakter di Sekolah Menengah 

Pertama. Diunduh dari 
http://goeroendeso.feles.wordpre
ss.com/2011/09/ Panduan 
pendidikan karakter-di-smp-
pdf.(akses4/12/15). 

Margareta Lilis Lindawati, suyanto. 
2015.  Peran Koperasi Sekolah 

Dalam Meningkatkan Sikap 

Kewirausahaan Siswa Smk 

Negeri 1 Wonogiri. Diunduh dari 
http://journal.uny.ac.id/index.ph
p/hsjpi (akses 8/8/2016). 

Mulyasa, E. 2002. Manajemen 

berbasis sekolah. Bandung: 
remaja rosdakarya. 

Rizqiyana, ina. 2014. Pancasila 

Sebagai Paradigma 

Pembangunan Nasional 
Ekonomi Kerakyatan Sebagai 

Paradigma Dan Strategi Baru 

Pembangunan Ekonomi 

Indonesia. Semarang: UNNES. 
Diunduh dari 
https://www.academia.edu/1012
8306/EKONOMI_KERAKYAT
AN_SEBAGAI_PARADIGMA
_DAN_STRATEGI_BARU_PE
MBANGUNAN_EKONOMI_I
NDONESIA. (akses 1/82/16). 

Ristia. 2016. Pengaruh Pengetahuan 

Perkoperasian Dan Minat 

Berkoperasi Terhadap 

Partisipasi Dalam 

Berkoperasibagi Siswa Kelas Xi 

Smk 2 Depok Pada Tahun Ajaran 

2014/2015. Yogyakarta: UNY 
Said, m. Saud. 2010. Kepemimpinan: 

pengembangan organisasi team 

building dan perilaku inovatif. 
Malang: UIN press. 

Sudarsono, Edilius. 2010. Koperasi 

dalam Teori & Praktik. Jakarta:  
Rineka Cipta. 

Undang-Undang RepublikIndonesia 
nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian Indones

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_sekolah
http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi
http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA
https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

 

739 
 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

740 
 

PERAN SEKOLAH PASAR DALAM 

MEMBANGUN PENDIDIKAN 

EKONOMI KERAKYATAN 
 
 

Ivan Aditya Rozzaq1 
1Prodi Pendidikan Ekonomi, 
Universitas Negeri Malang (penulis 1) 
email: revanditzz@gmail.com 

 

 

 

Abstrak 
 

Selama ini Paradigma Perekonomian Indonesia selama ini masih belum bisa berdaulat seutuhnya 

menegakkan ekonomi kerakyatan yang selama ini telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

Sistem Ekonomi Indonesia ternyata masih condong ke arah neoliberalis. Hal tersebut terlihat dari 

semakin terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda 

ekonomi neoliberal. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya paham neoliberalisme 

di Indonesia adalah penelenggaraan pendidikan ekonomi yang masih belum memiliki orientasi pada 

ekonomi kerakyatan. Faktanya teori-teori ekonomi warisan negara barat masih menjadi ajaran 

utama di berbagai jenjang sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, 

akibatnya generasi muda makin abai dengan permasalahan sosial. Selain itu kesenjangan ekonomi 

yang terjadi diantara rakyat semakin melebar, kesejahteraan lebih banyak dinikmati oleh segelintir 

rakyat elit saja sedangkan sebagian besar rakyat masih belum dapat merasakannya. Menyikapi 

permasalahan tersebut, diperlukan gagasan tentang Sekolah Pasar dalam ranah pendidikan 

sebagai bentuk usaha menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan.  

 
Kata kunci: ekonomi kerakyatan, pasar tradisional, sekolah pasar  
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Era globalisasi di Indonesia 

mengalami masalah perekonomian 

yang semakin kompleks, khususnya 

pada sistem perekonomian Indonesia 

yang masih belum jelas arah 

tujuannya. Sistem ekonomi kerakyatan 

yang dicita-citakan dapat 

mensejahterakan seluruh rakyat 

Indonesia sekarang hanya seperti 

sebuah gagasan saja. Pemerintah saat 

ini lebih mengutamakan pertumbuhan 

daripada pemerataan, yang justru 

menimbulkan kesenjangan sosial yang 

cukup lebar antar rakyat. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pada tahun 2012 pertumbuhan 

ekonomi negara Indonesia 

mencapai angka 6,23%  dan diklaim 

sebagai yang tertinggi di Asia pada 

saat itu. Namun, tingkat kemiskinan 

dan kesenjangan sosial di Indonesia 

masih tetap tinggi. Penyebabnya, tidak 

lain karena neoliberalisme lebih 

mengutamakan kebebasan dan 

kepentingan pemodal (kapital) 

daripada kepentingan rakyat banyak. 

Pembangunan nasional pun 

digerakkan melalui kredit dari negara-

negara maju yang tak bisa berjalan di 

luar orbit kapitalisme dunia.  

Sejalan dengan itu kapitalisme juga 

menyebar ke segala aspek ekonomi 

sebagai dampak dari globalisasi yang 

tak terbendung. Sebagian besar 

masyarakat Indonesia kini telah 

melupakan semangat kerakyatan yang 

sebenarnya merupakan dasar sistem 

perekonomian Indonesia. Manusia 

yang seharusnya merupakan modal 

utama dalam usaha, namun kini 

kenyataannya telah tergeser oleh 

modal. Masyarakat lebih sering 

mengeluhkan usahanya bermasalah 

dengan modal finansial. Akibatnya 

masyarakat yang memiliki modal kecil 

sangat tergantung pada lembaga 

keuangan baik bank maupun non bank. 

Dalam hal ini masyarakat yang pun 

telah menjadi “pasar” bagi perusahaan 

keuangan. Walaupun modal 

sesungguhnya diperlukan tapi 

pemujaannya yang berlebihan justru 

telah mengabaikan modal manusia dan 

modal sosial yang semestinya 

diutamakan. Urusan manusia dianggap 

sebagai urusan sosial dan kembali ke 

pribadi masing-masing. 

Hasil Studi Media Data (2009) 

menunjukkan bahwa pada tingkat 

nasional, saat ini 28 ritel modern utama 

menguasai 31% pangsa pasar ritel 

dengan total omset sekitar Rp. 70,5 

trilyun. Ini artinya bahwa satu 

perusahaan rata-rata menikmati Rp. 2,5 

http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/103-perkembangan-ekonomi-terkini-2013-i
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Trilyun omset ritel/tahun atau Rp. 

208,3 milyar/bulan. Hal ini kontras 

dengan ritel tradisional yang memiliki 

total omset sebesar Rp. 156,9 trilyun 

namun dibagi kepada sebanyak 17,1 

juta pedagang, yang 70%-nya masuk 

kategori informal. Dengan demikian 

satu usaha pedagang tradisional rata-

rata hanya menikmati omset sebesar 

Rp. 9,1 juta /tahun atau Rp. 764,6 

ribu/bulan. Kondisi tersebut seirama 

dengan hasil penelitian AC Nielson 

(2006) yang menyatakan bahwa pasar 

modern tumbuh sebesar 31,4% 

sedangkan pasar tradisional tumbuh 

negatif 8%. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa modal masih 

mendominasi atau menjadi faktor 

utama dalam kegiatan perekonomian 

di Indonesia. Tanpa adanya modal 

yang kuat masyarakat tak mampu 

untuk berbuat banyak dalam era 

globalisasi ini. Segala kegiatan 

ekonomi di Indonesia masih bertumpu 

pada kekuatan modal tanpa 

memperhatikan variabel lain. 

Padahal bila kita merujuk pada 

teori ekonomi kerakyatan, modal 

bukanlah satu-satunya variabel yang 

dapat menggerakkan sebuah usaha. 

Ada variabel lain yang harus 

dimasukkan sebagai determinan 

penting pada kinerja usaha, variabel 

tersebut adalah sumber daya manusia, 

kolektivisme dan peran negara. 

Sementara bila melihat kenyataannya 

di Indonesia, kita masih lebih condong 

menganut neoliberalisme. Lebih 

memprihatinkannya teori-teori 

ekonomi ini pun masih menjadi ajaran 

utama di berbagai jenjang sekolah di 

Indonesia, mulai dari tingkat dasar 

hingga perguruan tinggi. Akibatnya 

generasi muda makin abai dengan pasar 

tradisional dan lebih suka berbelanja di 

pusat perbelanjaan modern. 

Sehingga dalam menyikapi 

permasalahan yang telah diungkapkan 

di atas, penulis ingin menghidupkan 

kembali paradigma ekonomi 

kerakyatan yang selama ini telah 

tergeser oleh paradigma ekonomi 

neoliberalisme. Salah satu caranya 

yaitu dengan mengenalkan gagasan 

dalam ranah pendidikan non-formal. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penulisan karya ilmiah ini 

penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berupa kajian pustaka, baik yang 

diambil secara kepustakaan konseptual 

maupun kepustakaan penilitian. Secara 

konseptual kajian ini didapat dari 

beberapa penelitian dari BPS, Pusat 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

743 
 

Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas 

Gadjah Mada dan penelitian yang 

terdapat dalam Jurnal Ekonomika 

Universitas Almuslim Bireuen. Setelah 

data-data tersebut terkumpul, penulis 

melakukan tiga aktivitas berdasarkan 

model miles dan husman (dalam Sahid, 

R. 2011) diantaranya data reduction, 

data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mengkaji permaslahan ini 

perlu dipahami terlebih dahulu 

makna, tujuan, konsep dan 

implementasi sistem ekonomi 

kerakyatan. Kemudian setelah 

memahami hal tersebut penulis ingin 

mengenalkan sebuah alternatif yang 

dapat menghidupkan kembali 

paradigma ekonomi kerakyatan 

melalui jalur pendidikan non-formal. 

Sistem Ekonomi Kerakyatan 

Di dalam buku Politik Ekonomi 

Kerakyatan, yang ditulis oleh Sarbini 

Sumawinata (2004:161), menyatakan 

ekonomi kerakyatan adalah gagasan 

tentang cara, sifat dan tujuan 

pembangunan dengan sasaran utama 

perbaikan nasib rakyat yang pada 

umumnya bermukim diperdesaan.  

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat 

(1931) menulis artikel berjudul 

Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, 

sedangkan Bung Karno 3 tahun 

sebelumnya (Agustus 1930) dalam 

pembelaan di Landraad Bandung 

menulis nasib ekonomi rakyat sebagai 

berikut: “Ekonomi Rakyat oleh sistem 

monopoli disempitkan, sama sekali 

didesak dan dipadamkan (Soekarno, 

Indonesia Menggugat, 1930: 31)” Jika 

kita mengacu pada Pancasila dasar 

negara atau pada ketentuan pasal 33 

UUD 1945, maka memang ada kata 

kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan 

sekedar kata sifat yang berarti 

 merakyat. Kata kerakyatan 

sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila 

harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, yang 

artinya tidak lain adalah demokrasi ala 

Indonesia.  

Jadi sistem ekonomi kerakyatan 

adalah suatu struktur dan proses 

ekonomi yang berupaya 

memindahkan kedaulatan ekonomi 

dari oligarki para pemilik modal ke 

tangan seluruh rakyat. Dimana 

ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai 

kegiatan ekonomi atau usaha yang 

dilakukan oleh rakyat kebanyakan 

yang dengan secara swadaya 
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mengelola sumberdaya ekonomi apa 

saja yang dapat diusahakan dan 

dikuasainya, yang selanjutnya disebut 

sebagai Usaha Kecil dan Menegah 

(UKM) terutama meliputi sektor 

pertanian, peternakan, kerajinan, 

makanan, dan lain sebagainya yang 

ditujukan terutama untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dan keluarganya 

tanpa harus mengorbankan 

kepentingan masyarakat lainnya. 

Pengertian demokrasi ekonomi atau 

sistem ekonomi yang demokratis 

termuat lengkap dalam penjelasan 

pasal 33 UUD 1945 yang memuat tiga 

prinsip dasar ekonomi kerakyatan 

adalah sebagai berikut: (1) 

perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan; (2) cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara 

dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara; 

dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan 

yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Bangun perusahaan yang 

sesuai dengan tiga prinsip tersebut 

ialah koperasi. Berdasarkan ketiga 

prinsip tersebut peran negara dalam 

sistem ekonomi kerakyatan sangatlah 

besar. Sebagaimana dilengkapi oleh 

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. 

Tujuan Terbentuknya Ekonomi 

Kerakyatan 

Ekonomi kerakyatan bukanlah 

suatu ideologi atau gagasan baru 

tentang perekonomian, tetapi 

merupakan perumusan interpretasi 

serta cita-cita pembangunan 

masyarakat adil dan makmur. Para 

pendiri republik telah mempelopori 

kita dengan perumusan dasar yang 

jelas. Akan tetapi, perumusan dasar ini 

memerlukan interpretasi dan 

penerjemahan dalam suatu strategi 

dan program pembangunan yang lebih 

berfungsi dan lebih menjamin arah 

pada cita-cita nya tersebut. Kita mulai 

dengan menyatakan bahwa dalam 

cita-cita masyarakat adil dan makmur 

terkandung suatu pernyataan bahwa 

keadaan kita dimulai dengan keadaan 

yang tidak merata dan tidak adil. 

Rakyat banyak masih tetap 

terbelakang dan miskin. 

Disamping lapisan atas yang 

beruntung dapat memiliki dan 

menguasai bidang materil yang cukup 

mendalam. Karena itu dalam 

menerjemahkan rumusan dasar 

tersebut kita dapat menghindari tugas 

untuk memperhatikan dan 
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menekankan perhatian kita pada 

perbaikan nasib rakyat banyak yang 

kurang baik. Hal ini berarti, baik 

strategi maupun program 

pembangunan harus memusatkan 

dana dan daya pada perbaikan nasib 

rakyat, secara materil maupun 

spiritual. 

Lebih 50 % rakyat Indonesia 

hidup diperdesaan diantaranya masuk 

kategori rakyat desa serba 

kekurangan atau miskin, awal 2012 

terdapat 15,72 %. Dengan demikian, 

logika menunjukkan bahwa setiap 

strategi pembangunan yang mengarah 

pada cita-cita, haruslah 

memperhatikan daerah pendesaan. 

Dalam struktur ekonomi, bahkan 

struktur masyarakat warisan kolonial, 

perdesaan adalah salah satu belahan 

dari dua belahan dalam struktur itu 

yang mengalami nasib terburuk. 

daerah Pendesaan inilah yang relatif 

sangat terbelakang. Mengutamakan 

pembangunan di Desa tidak berarti 

seluruh dana dan daya dipusatkan dan 

diarahkan kepada pembangunan 

Desa, dengan menelantarkan daerah 

kota. Pembangunan besar besaran 

perdesaan justru memerlukan 

dukungan dan bantuan pembangunan 

yang lebih pesat dan lebih maju, 

khususnya dalam rangka 

industrialisasi yang pada dasarnya 

harus berorientasi pada dukungan 

akan penyediaan kebutuhan bagi 

pembangunan besar-besaran 

dipendesaan. Di dalam rangka 

pembangunan besar-besaran ini, 

pilihan teknologi merupakan pilihan 

yang strategis. Arti bidang teknologi 

ini jangan dikecilkan. Hal ini karena 

teknologi terpenting dalam penciptaan 

struktur dan keadaan ekonomi 

masyarakat kolonial yang kita alami 

hingga kini adalah kehadiran 

kapitalisme modern dengan teknologi 

yang jauh lebih tinggi dan tidak 

mungkin terjangkau masyarakat kita. 

Membangun tidak hanya berarti 

meningkatkan kemampuan. 

Membangun juga berarti membangun 

kesadaran dan kehendak untuk bebas 

dari keterbelakangan. Kemiskinan dan 

berbagai macam tekanan yang 

menghambat kemajuan. Masyarakat 

Indonesia dewasa ini adalah 

masyarakat yang kita bentuk dengan 

membebaskan diri dan merembut 

kemerdekaan dari penjajahan. 

Kapitalisme dalam sejarahnya di 

Indonesia telah menciptakan 

masyarakat yang terbelah dalam dua 

dunia yang berlainan, akan tetapi 
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hidup berdampingan dalam satu 

negara dan bangsa. Oleh karena itu, 

dalam strategi maupun program 

pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan 

mengandung tiga unsur, yaitu 

demokrasi, keadilan sosial dan 

bersifat populistik. 

Implementasi Sistem Ekonomi 

Kerakyatan Di Indonesia 

Dalam mewujudkan cita-cita 

demokrasi ekonomi memang tidak 

semudah membalik telapak tangan. 

Demokrasi ekonomi adalah 

kebebasan ekonomi yang memberikan 

kesempatan yang adil kepada setiap 

pelaku ekonomi untuk mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu, hingga 

sekarang, refleksi dari demokrasi 

ekonomi belum dapat dicapai secara 

penuh. Belum sepenuhnya demokrasi 

ekonomi dilakukan, menjadikan 

pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu 

senantiasa mengalami pembaruan dan 

penyempuranaan dari waktu ke 

waktu, sesuai dengan dinamika yang 

berkembang dalam kehidupan 

masyarakat. 

Salah satu ciri demokrasi ekonomi 

adalah ekonomi yang memihak 

kepada rakyat dan tidak sebatas hanya 

berkutat pada makna ekonomi 

kerakyatan saja. Karena bisa jadi 

makna rakyat dalam hal ini hanya 

segelintir “rakyat-elit” yang tidak 

menjangkau rakyat secara 

keseluruhan. Pembangunan ekonomi 

berdasarkan demokrasi ekonomi 

diarahkan pada terwujudnya 

perekonomian nasional yang mandiri 

dan handal untuk meningkatkan 

kemakmuran seluruh rakyat secara 

selaras, adil, dan merata. Dengan 

demokrasi ekonomi diharapkan akan 

terwujud kesatuan kekuatan ekonomi 

nasional (terdiri atas koperasi, usaha 

negara, dan usaha swasta) yang 

berdasarkan azas kekeluargaan dan 

kebersamaan, sebagai unsur 

mutualisme yang mengacu pada 

interdependensi antar individu dalam 

hidup bermasyarakat. 

Namun pada kenyataannya sistem 

ekonomi kerakyatan yang telah dicita-

citakan sebelum Indonesia merdeka ini 

belum pernah berdaulat secara utuh 

hingga sekarang. Pertama sistem 

perkonomian Indonesia masih 

condong pada corak kolonial karena 

sebagian besar struktur terbangunnya 

perekonomian di Indonesia 

merupakan warisan atau tinggalan 

kolonial. Kedua liberalisasi yang 

terjadi di Indonesia bukan merupakan 

sebuah hal baru, karena praktek 
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tersebut sudah terjadi sejak era 

kolonial. Kedua hal tersebut diperkuat 

juga dengan penelitian Revrisond 

Baswir (2009) yang menyatakan 

transformasi ekonomi yang dialami 

Indonesia dalam 64 tahun terakhir 

sesungguhnya tidak lebih dari transisi 

belaka dari ekonomi kolonialisme 

menuju ekonomi neokolonialisme. 

Proses transisi itulah antara lain yang 

menjelaskan semakin terperosok 

perekonomian Indonesia ke dalam 

penyelenggaraan agenda-agenda 

ekonomi neoliberal dalam beberapa 

waktu belakangan ini. 

Intervensi liberalisme telah 

merasuk pada berbagai aspek penting 

dalam pembangunan struktur 

perekonomian di Indonesia. Salah 

satunya adalah melalui pendidikan. 

Secara sadar maupun tidak sadar 

pendidikan ekonomi di Indonesia 

telah jauh melenceng dari dasar 

perekonomiannya sendiri. Berbagai 

hal penting yang seharusnya diberikan 

lewat pendidikan untuk menguatkan 

sistem ekonomi kerakyatan yang 

merupakan jati diri bangsa kita telah 

banyak dilupakan. Ilmu ekonomi 

justru sangat sedikit menyentuh 

realitas kehidupan para pelaku 

ekonomi menengah ke bawah. 

Hal ini dibenarkan oleh guru besar 

Universitas Indonesia Prof. Sri Edi 

Swasono, yang mana beliau 

mengistilahkan fenomena ini dengan 

sebutan academic hegemony dan 

academic poverty. Beliau 

mengutarakan lebih lanjut 

bahwasannya academic hegemony ini 

merupakan penjajahan akademis 

melalui silabus-silabus atau teori-teori 

barat yang diterapkan dalam 

perkuliahan ilmu ekonomi. Sedangkan 

poverty hegemonic adalah dampak 

dari academic hegemony yang mana 

para pengajar atau dosen hanya 

mengikuti arus perkuliahan dan 

mengagung-agungkan teori barat saja 

tanpa pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap realitas sosial. 

Padahal sejatinya teori-teori barat 

yang individualistik tidak relevan 

dengan realitas atau karakter bangsa 

Indonesia yang kolektif. 

Menurut Chatib Basri “kantongi 

dulu nasionalismemu, tidak ada tempat 

bagi nasionalisme di tengah 

benderangnya arus globalisasi”. 

Neoliberalisme yang masuk dengan 

membonceng globalisasi saja sudah 

diagungkan oleh para elit kita. Yang 

terjadi tentu saja, pemerintah saat ini 

lebih mengutamakan pertumbuhan 
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daripada pemerataan, yang justru 

menimbulkan kesenjangan sosial. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), pada tahun 2012 

pertumbuhan ekonomi negara 

Indonesia mencapai angka 6,23%  dan 

diklaim sebagai yang tertinggi di Asia 

pada saat itu. Namun, tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan sosial di 

Indonesia masih tetap tinggi. 

Penyebabnya, tidak lain karena 

neoliberalisme lebih mengutamakan 

kepentingan pemodal (kapital) 

daripada kepentingan rakyat, dimana 

dapat dikatakan, ini merupakan akar 

dari kapitalisme berkelanjutan. 

Fenomena yang paling mencolok 

dari efek neoliberalisme adalah 

kksistensi retail-retail modern kini 

telah menggusur pasar tradisional 

yang menghidupi rakyat banyak. 

Sangat disayangkan di ranah 

masyarakat kita berkembang suatu 

paradigma “pasar modern” dan “pasar 

tradisional” yang seakan menciptakan 

gap. Padahal, esensi dari kedua hal 

tersebut sama, yakni pelaku ekonomi. 

Yang menjadi perbedaan disini adalah 

nilai ideologinya. Pasar modern 

merupakan suatu produk baru yang 

diusung oleh liberalisasi ekonomi, 

sedangkan pasar tradisional 

merupakan suatu produk lama yang 

mengusung nilai-nilai ekonomi 

kerakyatan, yakni mengandung 

ideologi lama yang diusung oleh para 

pendahulu. 

Seharusnya apabila ditinjau 

melalui undang-undang, adanya pasar 

modern ini tidak salah, namun harus 

menjamin hidup orang banyak, artinya 

tidak dikuasai oleh satu orang saja, 

melainkan dikuasai oleh rakyat. 

Sehingga akumulasi profit tidak 

masuk ke kantong orang per orang, 

namun masuk merata ke rakyat. Bukan 

tidak mungkin “pasar modern” akan 

menggantikan “pasar tradisional”. 

Asalkan tetap berpegang teguh pada 

pasal 33 UUD 1945 yakni dikuasai dan 

dinikmati oleh rakyat banyak. 

Peran negara yang seharusnya 

menomorsatukan kepentingan rakyat 

sudah digulingkan oleh 

neoliberalisme. Neoliberalisme 

memacu pertumbuhan ekonomi, 

namun justru rakyatlah yang menjadi 

korban. Neoliberalisme membuat 

kesenjangan sosial di Indonesia 

semakin kentara. Yang kaya semakin 

kaya, yang miskin semakin miskin. 

Hal ini tentu bertentangan dengan apa 

yang ada pada undang-undang, 

terutama pasal 33 UUD 1945 yang 

http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/103-perkembangan-ekonomi-terkini-2013-i
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berkaitan dengan demokrasi ekonomi, 

dimana sistem ekonomi Indonesia 

berpegang teguh pada prinsip 

nasionalisme dan mengutamakan 

kepentingan rakyat demi terciptanya 

kesejahteraan rakyatnya. Ini jelas 

bertentangan dengan neoliberalisme, 

dimana pemodal menjadi dominan 

dalam pembangunan, yang mana 

rakyatpun menjadi korban. 

Pendidikan Ekonomi Kerak-yatan 

Melalui Sekolah Pasar 

Sekolah Pasar merupakan sebuah 

program pendidikan non-formal yang 

akan dikenalkan sebagai alternatif 

dalam menghidupkan kembali 

paradigma ekonomi kerakyatan 

melalui jalur pendidikan. 

 Sekolah Pasar 

Sekolah Pasar adalah gerakan 

mengajar di pasar tradisional yang 

dilakukan oleh puluhan relawan 

dari berbagai latar belakang di Kota 

Yogyakarta dengan pilot project di 

Pasar Kranggan. Sekolah Pasar 

merupakan upaya untuk 

memberikan sumbangsih bagi 

perwujudan amanat Undang-

undang Dasar 1945 khususnya 

Pasal 31 dan Pasal 33. 

Sekolah Pasar dicitakan 

sebagai media pengembangan bagi 

pelaku pasar tradisional. Karena 

sebagian besar para pelaku ekonomi 

Indonesia terdiri dari para pelaku 

pasar tradisional yang mulai 

terpinggirkan oleh kehadiran retail 

modern yang memiliki modal kuat. 

Dominasi kuat dari segelintir elit 

masyarakat akan terus menciptakan 

gap yang semakin melebar antara 

para pelaku pasar modern dan 

pelaku pasar tradisional. Oleh 

karena itulah dibuat sebuah 

pendidikan nonformal yang 

bernama sekolah pasar sebagai 

wahana belajar bersama, bertukar 

pikiran, serta tempat persemaian 

gagasan inovasi dan kemajuan 

pasar tradisional agar mampu 

bersaing dalam era globalisasi ini. 

Sekolah pasar diperuntukkan baik 

bagi pedagang, pemasok, pengecer, 

konsumen, dan siapapun yang 

menaruh kepedulian pada ekonomi 

kerakyatan. Sekolah Pasar juga 

akan menjadi media rintisan 

pembersatuan ekonomi para pelaku 

pasar tradisional, yang kini masih 

cerai-berai. Dengan diadakannya 

sekolah pasar diharapkan dapat 

menjadi perekat dan perapat barisan 

pegiat industri desa, koperasi sejati, 

dan pasar tradisional. Hanya 
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dengan kebersatuan inilah maka 

mereka sanggup menghadapi setiap 

tantangan dan perubahan dalam era 

globalisasi. 

Sekolah Pasar bertumpu pada 

pembangunan manusia pedagang. 

Oleh karenanya ia berusaha 

memenuhi kebutuhan substantif 

manusia, yaitu pengembangan 

nilai-nilai, pola pikir, dan ilmu 

pengetahuan baru. Substansi 

kurikulum juga disesuaikan dengan 

konteks kebutuhan dan masalah 

spesifik yang dihadapi pelaku pasar 

tradisional. Dalam 

perkembangannya inovasi dan 

kontekstualisasi kurikulum akan 

selalu dilakukan. Oleh karenanya 

kurikulum tersebut dibahas terlebih 

dahulu dengan para pengurus 

Paguyuban dan Koperasi Pasar. 

 Jenjang Dan Jangka Waktu 

Dalam Sekolah Pasar 

Sekolah Pasar merupakan 

integrasi dua tingkatan pendidikan 

dan pelatihan, yaitu tingkat dasar 

(basic) dan menengah 

(intermediate). Bagi yang sudah 

menempuh dua tingkatan tersebut 

maka dapat dikirimkan ke berbagai 

diklat di luar pasar untuk tingkatan 

ahli (advance). Pengiriman dapat 

dilakukan ke kelas-kelas di 

Perguruan Tinggi, diklat pemerintah, 

dan berbagai seminar, konferensi, 

workshop, dan in-house training 

lainnya. 

Sekolah Pasar dilangsungkan 

selama 6 bulan pada setiap tingkatan. 

Dengan demikian, setiap tahun 

Sekolah Pasar dapat 

menyelenggarakan dua angkatan. 

Dalam rangka penyegaran dan 

pembaruan maka bagi mereka yang 

sudah menempuh pendidikan tingkat 

dasar dan menengah akan diadakan 

pengajian / seminar reguler, 

pelatihan tematik, atau workhshop 

per 2 bulan setiap tahunnya. 

Peserta dinyatakan lulus 

Sekolah Pasar sesuai dengan 

tingkatan yang diikutinya dan 

mendapatkan sertifikat kelulusan 

dari pengelola. Semua pengurus 

koperasi pasar dan organisasi lain 

yang terkait pasar tradisional 

memiliki semestinya sertifikat 

kelulusan Sekolah Pasar tersebut. 

Selanjutnya Sekolah Pasar akan 

menyelenggarakan program-

program pendidikan sepanjang hayat 

yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan perkembangan lingkungan. 

 Metode Pembelajaran Dan 
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Tenaga Pengajar 

Pembelajaran yang dikem-

bangkan dalam Sekolah Pasar 

adalah metode pembelaran 

konstruktif bagi orang dewasa, yang 

dikemas secara populer, menarik, 

dan atraktif. Pembelajaran 

dilakukan dengan kombinasi model 

klasikal, diskusi interaktif, observasi 

lapangan, simulasi, tutorial dan 

berbagai variasi model lainnya yang 

diusahakan agar peserta tidak 

mengalami kebosanan. 

Pembelajaran berangkat dari 

modalitas sosial yang sudah dimiliki 

oleh para pelaku pasar tradisional. 

Pembelajaran menggunakan 

pendekatan hadap-masalah dan 

bukan sekedar transfer ilmu 

pengetahuan. Metode ini diarahkan 

untuk membangun dan 

memperbarui bukan saja kapasitas 

pengetahuan, tetapi juga jiwa dan 

hati para pegiat pasar tradisional. 

Sekali lagi hal ini karena Sekolah 

Pasar merupakan alat untuk 

membangun kesadaran, karakter, 

dan mindset manusia, dalam rangka 

turut mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Ia tentu bukan sekedar 

meningkatkan kapasitas otak 

pesertanya. 

Tenaga pengajar Sekolah Pasar 

adalah siapapun yang bersedia 

membagi ilmunya bagi kemajuan 

pasar tradisional. Mereka dapat 

berasal dari akademisi (dosen, 

mahasiswa, dan peneliti), aktivis 

LSM, teknokrat, pegiat koperasi 

pasar, termasuk dari berbagai unsur 

di dalam pasar tradisional itu 

sendiri. Rekruitmen pengajar 

dilakukan melalui mobilisasi 

terbuka di berbagai media sosial 

(online). Sebagai perintis awal 

adalah tenaga pengajar dari 

DesaMart, Pusat Studi 

Kewirausahaan UMB Jogja, Pusat 

Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 

dan Mubyarto Institute. Sebagai 

bagian dari elemen Sekolah Pasar 

maka pada saat yang bersamaan 

dikembangkan Klinik Pasar, 

sebagai media konsultasi lanjutan 

bagi para pelaku usaha pasar 

tradisional. Tenaga pengajar dalam 

klinik tersebut sesuai bidang 

keahliannya dan dengan jadwal 

yang ditetapkan. 

 Program Utama Sekolah Pasar 

1) Kelas Pasar 

Kelas Pasar adalah program 

pertemuan rutin dwi mingguan 

yang bersifat klasikal dan 
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diskusi. Di dalam kelas pasar 

inilah pedagang dan koperasi 

melakukan diskusi bersama 

Sekolah Pasar selama 8 – 12 

kali pertemuan. Materi dalam 

kelas pasar diperoleh dari 

assessment yang terbagi 

menjadi dua yakni materi 

umum dan materi khusus. 

Materi umum adalah materi 

yang selalu ada dalam seluruh 

Sekolah Pasar. Materi khusus 

adalah materi yang disesuaikan 

dengan kondisi pada masing-

masing pasar. 

Materi Pokok Bahasan 

 Pasar Rakyat dan 

Perekonomian Indonesia, 

membahas peran dan 

posisi pasar rakyat dalam 

perekonomian Indonesia. 

 Kewirausahaan, 

Membahas cara 

membangun dan 

mengembangkan jiwa 

kewirausahaan. 

 Koperasi Pasar dan Pasar 

Rakyat, Membahas peran 

strategis koperasi pasar 

dalam mengembangkan 

pasar rakyat. 

 Kebijakan Pemerintah, 

Membahas Kebijakan 

pemerintah pusat dan 

daerah dalam 

mengembangkan pasar 

rakyat. 

2) Klinik Pasar 

Klinik Pasar adalah 

program pendampingan 

untuk pedagang dan 

koperasi. Sekolah Pasar 

melakukan pendampingan 

langsung pada pedagang dan 

koperasi untuk bersama-

sama memecahkan 

permasalahan yang dihadapi 

oleh pedagang dan koperasi. 

Materi dalam klinik pasar 

diperoleh dari assessment 

dan hasil diskusi dalam kelas 

pasar. 

3) Pendidikan Konsumen 

Pendidikan Konsumen 

adalah program kampanye 

kepada masyarakat luas 

agar tidak meninggalkan 

pasar rakyat, pasarnya 

sendiri. Program pendidikan 

konsumen dilakukan 

melalui website, buletin, 

dan media sosial seperti 

facebook dan twitter. 
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Melihat kondisi pasar tradisional 

yang kini semakin terpinggirkan oleh 

pasar modern, Sekolah Pasar mungkin 

dapat menjadi sebuah alternatif 

pendidikan agar realisasi visi misi 

pasar tradisional kedepan dapat 

tercapai. Secara khusus sekolah pasar 

dapat pula dijadikan instrumen 

inovasi Pendidikan Dasar dan 

Menengah para anggota dan pengurus 

koperasi pasar. Hal ini juga 

merupakan bagian dari usaha 

revitalisasi koperasi pasar. Sekolah 

Pasar juga akan menjadi media 

pendidikan untuk menanamkan 

kecintaan kepada anak-anak, remaja, 

dan mahasiswa terhadap produk-

produk lokal dan pasar tradisional. 

Sekolah Pasar akan menjadi media 

pengkaderan, pewarisan, dan 

persemaian nilai-nilai kebersamaan 

dan kemandirian ekonomi yang perlu 

dimiliki generasi muda calon 

pemimpin bangsa di masa yang akan 

datang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan ketidak sesuaian 

antara paradigma sistem ekonomi 

kerakyatan dan keadaan yang sudah 

dipaparkan sebelumnya, terdapat 

sebuah alternatif yang dapat 

ditawarkan dalam menyelesaikan 

problematika tersebut, salah satunya 

adalah melalui jalur pendidikan. 

Sekolah Pasar adalah sebuah program 

yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi 

Kerakyatan Universitas Gadjah Mada 

untuk merealisasikan kedaulatan 

ekonomi kerakyatan melalui 

pendidikan nonformal. Sekolah Pasar 

memiliki sasaran utama yaitu para 

pelaku ekonomi pasar tradisional, 

dimana masih banyaknya  para pelaku 

ekonomi pasar tradisional yang hidup 

kurang sejahtera. Hal tersebut sangat 

berlawanan dengan para pelaku 

ekonomi pasar modern yang sangat 

sejahtera. Untuk mengatasi 

kesenjangan tersebut Sekolah Pasar 

menyelenggarakan program-program 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

para pelaku ekonomi dan 

perkembangan lingkungan hingga 

sepanjang hayat. Dari program-

program yang sudah disusun oleh 

Sekolah Pasar diharapkan revitalisasi 

koperasi dapat berjalan dan mencetak 

output yang memiliki nilai-nilai 

kebersamaan, kemandirian dan 

kecintaan terhadap produk-produk 

lokal dan pasar tradisional. Sehingga 

nantinya kesejahteraan akan dapat 

dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan 

hanya beberapa rakyat elit saja. Selain 
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itu juga diperlukan peran dari berbagai 

elemen penting dalam menghidupkan 

kembali paradigma ekonomi 

kerakyatan. (1) Para akademisi 

seharusnya mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dan tenaganya 

bagi kemajuan pasar tradisional; (2) 

Kemudian pemerintah seharusnya 

turut aktif dalam penyelenggaraan 

Sekolah Pasar; (3) Dan yang terakhir 

masyarakat luas seharusnya ikut serta 

dalam mensosialisasikan Sekolah 

Pasar. 

 

DAFTAR RUJUKAN 
AC Nielsen. 2006. Survey of Consumer 

Behaviour and Perceptions Toward 

Modern and Traditional Trade 

Channels. Jakarta : Departemen 
Perdagangan Republik Indonesia 

Anonnimous, Undang-Undang Dasar 
(UUD) Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pasal 33. 

Baswir, Revrisond. 2009. Ekonomi 

Kerakyatan vs. Neoliberalisme. 
Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi 
Kerakyatan UGM 

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 
2012. Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Tahun 2012. (Online). 
(sumber: https://www.bps.go.id/) 

Idris, Amiruddin. 2013. Penguatan 

Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan 

Demokrasi Ekonomi. Jurnal 
ekonomika Universitas Almuslim 
Bireuen. Vol.IV No.8 September 
2013 

Mubyarto, dkk. 2014. Ekonomi 
Kerakyatan. Jakarta : Lembaga 
Suluh Nusantara 

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan 

Universitas Gadjah Mada. 2014. 
Sekolah Pasar. (Online). (sumber: 
http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.
id/program/sekolah-pasar/) 

Sahid, R. 2011. Analisis Data 

Penelitian Kualitatif Model Miles 

Dan Huberman, (online). 
(http://sangit26.blogspot.co.id/201
1/7/analisis-data-penelitian 
kualitatif.html)  

Sekolah Pasar. 2014. Neoliberalisme 

dan Pasar Tradisional (sumber: 
http://www.sekolahpasar.org/neoli
beralisme-dan-pasar-tradisional/) 

Soekarno. 1930. Indonesia Menggugat. 
SK Seno: Jakarta 

Sumawinata, Sarbini. 2004. Politik 

Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : 
Gramedia Pustaka Utama 

https://www.bps.go.id/
http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolah-pasar/
http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolah-pasar/
http://sangit26.blogspot.co.id/2011/7/analisis-data-penelitian%20kualitatif.html
http://sangit26.blogspot.co.id/2011/7/analisis-data-penelitian%20kualitatif.html
http://sangit26.blogspot.co.id/2011/7/analisis-data-penelitian%20kualitatif.html


National Conference on Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 

755 
 

 

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN EKONOMI UNTUK 

MENINGKATKAN LITERASI EKONOMI SISWA SEKOLAH DASAR 

 

 
Laurentius Saptono1), Ery Tri Djatmika Rudijanto W.W.2), Hari Wahyono3),  

Sri Umi Mintarti Widjaja4) 
1) Dosen Universitas Sanata Dharma dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang.  

E-mail: sapto.pakusd@gmail.com 
2), 3), 4) Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Malang. E-mail: pascasarjana@um.ac.id. 

 

 

Abstrak 
 
Literasi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Setiap hari semua orang 

membuat keputusan ekonomi atau keputusan lainnya yang memiliki dampak secara ekonomi. 

Keputusan ekonomi yang dibuat oleh setiap orang idealnya dilakukan secara rasional dan 

mempertimbangkan skala prioritas pemenuhan kebutuhannya. Untuk mencapai hal itu sejak anak 

menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), mereka perlu mendapatkan pendidikan 

ekonomi yang cukup dan tepat. Upaya tersebut telah lama dilakukan secara serius di banyak 

negara maju, sedangkan di Indonesia tampak nyata bahwa pendidikan ekonomi di SD belum 

mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembenahan 

pendidikan ekonomi di SD yang setidaknya mencakup: peningkatan kapasitas guru kelas tentang 

literasi ekonomi, pengembangan kurikulum dan sumber-sumber belajar, peningkatan kapasitas 

siswa sebagai pembelajar ekonomi, dan peninjauan kurikulum calon guru SD. 

 
Kata kunci: literasi ekonomi, kurikulum, pendidikan ekonomi 

 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan ekonomi telah me-

ngalami kebangkitan (revival) sejak 

tahun 1960-an (Lo et al., 2008). Para 

peneliti, praktisi, dan pembuat kebi-

jakan mulai saat itu memberikan per-

hatian terhadap berbagai permasala-

han di bidang pendidikan ekonomi. 

Setidaknya ada dua alasan mengapa 

mereka melakukannya: pertama, pe-

ngetahuan ekonomi diperlukan oleh 

setiap orang untuk hidup dalam ling-

kungan yang semakin kompleks. 

Pengetahuan ekonomi akan mendu-

kung pengambilan keputusan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Mes-

kipun keputusan yang akan dibuat 

mungkin tidak berhubungan dengan 

persoalan ekonomi, pengetahuan eko-

nomi tetap diperlukan untuk mema-

hami adanya kemungkinan dampak 

ekonomi atas keputusan tersebut 

(Bethune, 2000; OECD, 2005; Jappe-

lli, 2010); kedua, ada peningkatan mi-

nat dari berbagai kalangan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan eko-

nomi pada semua jenjang pendidikan 

(Varum et al., 2013). 

Telah banyak penelitian dan 

makalah (paper) pada bidang pendidi-
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kan ekonomi sejak awal kebangkitan-

nya. Penelitian Johnson (1979), Mar-

lin dan Durden (1993), dan paper dari 

Dumke (1977), Stigler (1983), Davies 

(2006), serta Lucey dan Giannangelo 

(2006), misalnya, dipandang sebagai 

penelitian dan paper yang memiliki 

kontribusi yang penting untuk pe-

ngembangan pendidikan ekonomi. 

Mereka menggagas tentang penting-

nya setiap orang untuk melek secara 

ekonomi agar mampu menjadi warga 

negara yang lebih ’maximalist’. Untuk 

mewujudkan gagasan itu, karenanya, 

pendidikan ekonomi disarankan mulai 

diberikan sejak anak-anak berusia dini 

atau setidaknya sejak mereka mulai 

bersekolah (Walstad, 1992; Soper dan 

Walstad, 1991; Bethune, 2000).   

Ada beberapa permasalahan pe-

nyelenggaraan pendidikan ekonomi 

bagi anak-anak pada jenjang pendidi-

kan dasar. Berdasarkan temuan bebe-

rapa penelitian, permasalahannya se-

bagai berikut: 1) masih sering diabai-

kannya pendidikan ekonomi untuk 

siswa pada jenjang pendidikan dasar 

yang disebabkan oleh hal-hal berikut: 

adanya pandangan/anggapan bahwa 

pendidikan ekonomi bagi siswa belum 

dibutuhkan, tidak tersedianya waktu 

yang cukup untuk pembelajaran eko-

nomi di kelas, dan tidak memadainya 

jumlah guru di sekolah (Bethune, 

2000); 2) para guru merasa kesulitan 

untuk memahamkan hal-hal yang pen-

ting tentang ekonomi kepada siswa 

(Stigler, 1983); dan 3) adanya kekha-

watiran dampak kebijakan pemerintah 

di bidang pendidikan pada penyele-

nggaraan pendidikan ekonomi di se-

kolah (Ma dan Weisse, 2009).  

Permasalahan dalam penyele-

nggaraan pendidikan ekonomi di atas 

tampak nyata juga dirasakan di Indo-

nesia. Struktur kurikulum SD saat ini, 

baik Kurikulum 2006 (KTSP) maupun 

Kurikulum 2013, menunjukkan bahwa 

pendidikan ekonomi masih belum 

mendapatkan tempat yang layak da-

lam struktur kurikulum, seperti halnya 

Matematika, Bahasa Indonesia, dan 

lainnya. Pendidikan ekonomi tidak ha-

nya kurang waktu karena diintegra-

sikan dalam pendidikan IPS, tetapi 

juga dari  sisi muatan pendidikan eko-

nomi tidak memberikan dasar bagi 

anak untuk melek ekonomi. Hal ini 

diperparah oleh latar belakang pendi-

dikan  guru-guru SD yang umumnya 

memiliki bekal pengetahuan yang mi-

nim tentang ekonomi. Dampaknya, 

para guru kesulitan memahami eko-

nomi dan akhirnya mereka mengalami 
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kesulitan memahamkan pengetahuan 

ekonomi kepada para siswa.  

Muara permasalahan di atas 

tampak dalam hasil-hasil survei dan 

penelitian tentang pendidikan ekono-

mi. Survei VISA tahun 2012 tentang 

tingkat literasi finansial, misalnya, 

menempatkan Indonesia pada posisi 

yang sangat rendah (ranking 27 dari 

28 negara yang disurvei). Hasil survei 

ini konsisten dengan temuan peneli-

tian Chen dan Volpe (1998) tentang 

literasi keuangan mahasiswa Indone-

sia yang menunjukkan tingkat yang 

rendah. Dari keseluruhan jumlah per-

tanyaan, secara rerata mahasiswa ha-

nya mampu menjawab benar sebanyak 

53%-nya. Capaian ini jauh lebih ren-

dah dibandingkan negara-negara lain-

nya. Literasi finansial memang ha-

nyalah bagian dari literasi ekonomi. 

Namun dua hasil riset literasi finansial 

tersebut setidaknya memberikan po-

tret tentang  belum berhasilnya pendi-

dikan ekonomi di tanah air. Kekurang-

berhasilan  pendidikan ekonomi pada 

jenjang pendidikan tinggi tersebut pa-

tut diduga juga disumbang oleh ke-

kurangberhasilan pendidikan ekonomi 

pada jenjang pendidikan sebelumnya 

(dasar maupun menengah). 

Makalah ini dimaksudkan untuk 

memaparkan tentang perlunya dilaku-

kan pengembangan kurikulum pendi-

dikan ekonomi untuk meningkatkan 

literasi siswa pendidikan dasar (SD). 

Pengembangan kurikulum ini diharap-

kan meningkatkan literasi ekonomi 

bagi siswa SD dan sekaligus juga di-

harapkan memberikan pondasi untuk 

pendidikan ekonomi pada jenjang se-

lanjutnya. Secara kronologis makalah 

ini dirancang untuk menguraikan: per-

tama, problematika pendidikan di SD; 

kedua, pembelajar ekonomi perlu me-

lek ekonomi, ketiga, pentingnya pen-

didikan ekonomi bagi siswa SD; dan 

keempat, gagasan tentang pengemba-

ngan kurikulum pendidikan ekonomi 

di SD. 

 

KAJIAN LITERATUR 

1.  Problematika pendidikan eko-

nomi di SD 

a.  Kedudukan pendidikan ekonomi 

dalam struktur kurikulum SD 

Struktur kurikulum pada 

jenjang pendidikan SD/MI meliputi 

seluruh substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang 

pendidikan selama enam tahun mulai 

Kelas I - VI. Dalam struktur 

kurikulum jenjang pendidikan dasar 
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(SD/MI), pendidikan ekonomi 

diintegrasikan dalam pendidikan IPS. 

Pendidikan IPS diberikan pada kelas 

IV – VI. Berikut ini disajikan poto-

ngan bagian dari struktur kurikulum 

SD berdasarkan Kurikulum 2016 dan 

Kurikulum 2013 (Tabel 1).  

 
Tabel 1. Struktur Kurikulum Kelas IV, V, VI SD/MI 

 

Komponen/Mata Pelajaran 

Kurikulum 
2006 

Kurikulum 
2013 

Alokasi waktu per minggu 

A. Mata Pelajaran   
1. Pendidikan Agama/Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti*) 
3 4 

2. Pendidikan Kewarganegaraan /Pend. 
Pancasila dan Kewarganegaraan*) 

2 5 

3.  Bahasa Indonesia 5 7 
4. Matematika 5 6 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 4 3 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 3 
7. Seni Budaya dan Keterampilan/Seni 

Buadaya dan Prakarya*) 
4 5 

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 

4 
4 

B. Muatan Lokal  2 - 
C. Pengembangan Diri 2 - 

Jumlah 32 36 

*)  Nama mata  pelajaran dalam Kurikulum 2013 
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar 

Isi, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 67 Tahun 2013 

 

Struktur kurikulum SD (Kuriku-

lum 2006 dan 2013) di atas  menggam-

barkan bahwa pendidikan ekonomi ti-

dak berdiri sebagai mata pelajaran yang 

mandiri. Mata pelajaran ekonomi di-

integrasikan dengan mata pelajaran 

lainnya. Dalam Kurikulum 2006, mate-

ri ekonomi untuk kelas I – III  dengan 

pendekatan tematik dan pada kelas IV – 

VI  dalam mata pelajaran IPS Terpadu, 

sementara pada Kurikulum 2013 materi 

ekonomi dari kelas I – VI diinte-

grasikan dengan materi pelajaran lain 

yang relevan dan disajikan secara te-

matik.  

Dilihat dari sisi jumlah jam pe-

lajaran, pada Kurikulum 2006 mata 

pelajaran IPS untuk kelas IV – VI sa-

ma dengan mata pelajaran seperti 

agama, yaitu 3 jam; lebih banyak da-

ri mata pelajaran PKn, Muatan Lo-

kal, dan Pengembangan Diri; tetapi 

di bawah jumlah jam untuk mata pe-

lajaran Bahasa Indonesia, Matema-
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tika, IPA, Seni dan Keterampilan, dan 

juga Pendidikan Jasmani, Olah raga, 

dan Kesehatan. Sementara pada 

Kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran 

IPS tetap sama dengan Kurikulum 

2006, yaitu 3 jam, sama dengan mata 

pelajaran IPA. Jumlah jam pelajaran 

tersebut lebih rendah dari mata pela-

jaran Pendidikan Agama dan Budi Pe-

kerti, Pendidikan Pancasila dan Kewar-

ganegaraan, Bahasa  Indonesia, Mate-

matika, Seni Budaya dan Prakarya, 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Ke-

sehatan. Jumlah jam yang sangat ter-

batas pada kedua kurikulum me-

nggambarkan bahwa pendidikan 

ekonomi belum mendapatkan tempat 

yang layak di SD atau bahkan dapat 

dikatakan pendidikan ekonomi cen-

derung terabaikan.  

Tabel 2 berikut ini menyajikan 

kompetensi dasar yang berhubungan 

dengan ekonomi untuk siswa SD 

berdasarkan Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013 untuk jenjang pen-

didikan SD.  

 
Tabel 2. Kompetensi Dasar Ekonomi Sekolah Dasar 

Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 
 

Kelas Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 

III 2.4  Mengenal sejarah uang  
 2.5  Mengenal penggunaan uang 

sesuai dengan kebutuhan 
 

IV 1.3  Menunjukkan jenis dan 
persebaran sumber daya alam 
serta pemanfaatannya untuk 
kegiatan ekonomi di 
lingkungan setempat 

3.1. Mengidentifikasi … dan 
pemanfaatan sumber daya alam  
…sampai tingkat kabupaten 
(materi kegiatan ekonomi 

dalam pemanfaatan sumber 

daya alam) 
 2.1  Mengenal aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan sumber 
daya alam dan potensi lain di 
daerahnya 

4.1. Menyajikan hasil 
mengidentifikasi … dan 
pemanfaatan sumber daya alam  
…sampai tingkat kabupaten  

 2.2  Mengenal  pentingnya 
koperasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

3.2. Mengidentifikasi keragaman .., 
ekonomi, …. bangsa Indonesia 
(materi keragaman ekonomi) 

 2.3  Mengenal perkembangan 
teknologi produksi, 
komunikasi,  dan transportasi 
serta pengalaman 
menggunakannya 

4.2. Menyajikan hasil identifikasi 
keragaman .., ekonomi, …. 
bangsa Indonesia 

  3.3. Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat di 
bidang pekerjaan, sosial dan 
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Kelas Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 

budaya di lingkungan sekitar 
sampai provinsi (materi 

ketersediaan sumber-sumber 

ekonomi, kegiatan ekonomi 

dan lapangan kerja, lembaga 

ekonomi, perniagaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan) 
  4.3.Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi 

V 1.5   Mengenal jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi di 
Indonesia 

3.2. Menganalisis … dan 
pengauhnya terhadap 
pembangunan ……, dan 
ekonomi masyarakat Indonesia  
(materi pembangunan 

ekonomi) 
4.2. Menyajikan hasil analisis … 

dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan ……, dan 
ekonomi masyarakat Indonesia   

3.3. Menganalisis peran ekonomi 
dalam upaya menyejahterakan 
kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa (materi 

kegiatan ekonomi dalam 

berbagai bidang) 
4.3. Menyajikan hasil analisis 

tentang peran ekonomi dalam 
upaya menyejahterakan 
kehidupan masyarakat di 
bidang sosial dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa 

VI 3.2  Mengenal manfaat ekspor dan 
impor di Indonesia sebagai 
kegiatan ekonomi antar bangsa 

3.3. Menganalisis posisi dan peran 
Indonesia dalam kerja sama di 
bidang ekonomi, ... dalam 
lingkup ASEAN (materi 

ekspor & impor) 
4.3. Menyajikan hasil analisis 

posisi dan peran Indonesia 
dalam kerja sama di bidang 
ekonomi, ... dalam lingkup 
ASEAN 

Sumber: KTSP 2006 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI, Salinan Lampiran 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013, Salinan 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2016, Silabus Mata Pelajaran IPS SD/MI (2016) 

 

Sebagaimana tampak pada tabel 

2, pada Kurikulum 2006 kompetensi 

dasar ekonomi pada jenjang pendidikan 

dasar (SD) tidak ditemukan pada kelas 

I dan II. Kompetensi dasar ekonomi 

mulai ditemukan pada kelas III – VI. 

Sementara pada Kurikulum 2013, 

kompetensi dasar ekonomi ditemu-kan 

pada kelas IV – VI. Kompetensi dasar-

kompetensi dasar ekonomi pa-da 

jenjang pendidikan SD baik pada 

Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 

setidaknya menginformasikan tentang 

hal-hal berikut ini.  

1)  Tuntutan kompetensi pengetahuan 

yang diharapkan. Pada Kurikulum 

2006, seluruh kata kerja untuk kom-

petensi dasar ekonomi adalah “me-

ngenal”. Hal ini menunjukkan bah-

wa tingkatan pengetahuan yang di-

harapkan dikuasai siswa berada pa-

da tingkatan pengetahuan yang pa-

ling rendah (C1). Ditinjau dari di-

mensi pengetahuan yang diharap-

kan dikuasai oleh siswa adalah pe-

ngetahuan yang bersifat faktual.  

Pengetahuan faktual merupakan pe-

ngetahuan tentang detail-detail dan 

elemen-elemen yang spesifik seper-

ti peristiwa, lokasi, orang, tanggal, 

sumber informasi, dan semacam-

nya. Dalam taksonomi Anderson 

dan Krathwohl (2001), kata kerja 

“mengenal” berarti proses kog-

nitifnya adalah menempatkan pe-

ngetahuan tentang sesuatu hal da-

lam memori jangka panjang 

sesuai dengan pengetahuan 

tersebut (mi-salnya: mengenali 

tahapan peristi-wa penting dalam 

sejarah uang, dan lain-lain).  

 Sementara pada Kurikulum 2013, 

kompetensi dasar terbagi dalam 

kompetensi pengetahuan (KD 

dari KI-3) dan kompetensi 

keterampilan (KD dari KI-4). 

Rumusan kata ker-ja untuk 

kompetensi dasar penge-tahuan  

menunjukkan tingkatan pe-

ngetahuan yang diharapkan 

dikua-sai siswa ada pada 

tingkatan pe-ngetahuan yang 

paling rendah (C1), seperti  

penggunaan kata kerja “me-

ngidentifikasi” dan tingkatan pe-

ngetahuan yang lebih tinggi (C4), 

seperti tampak dalam 

penggunaan kata kerja 

“menganalisis”. Hal ini sejalan 

dengan tujuan yang diha-rapkan 

dari kehadiran Kurikulum 2013 

yaitu siswa mampu berpikir   
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tingkat tinggi (higher order    

thinking). 

2) Muatan pengetahuan pendidikan 

ekonomi. Muatan pengetahuan 

pendidikan ekonomi untuk siswa 

SD pada Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013 tampak tidak ada 

perbedaan yang berarti. Beda untuk 

keduanya adalah  pada  Kurikulum 

2013 ada tuntutan ba-gi para siswa 

untuk memiliki ke-terampilan 

menyajikan pengeta-huan yang 

diperolehnya. Muatan pendidikan 

ekonomi tampak me-ngarahkan 

siswa pada penge-tahuan ekonomi 

yang terlalu be-rat dan abstrak, 

sehingga hal ini memberatkan bagi 

siswa SD. Materi ekonomi bahkan 

secara berulang ditawarkan pada 

kuri-kulum jenjang pendidikan beri-

kutnya (SMP dan SMA/SMK). 

3)  Sekuen penawaran kompetensi 

dasar. Sekuen penawaran kom-

petensi dasar yang harus dikuasai 

siswa tampak tidak tersusun se-cara 

runtut. Konsekuensinya ada-lah 

materi pembelajaran ekonomi akan 

diberikan guru secara tidak urut. 

Kondisi demikian menye-babkan 

pembelajar ekonomi (sis-wa) tentu 

tidak akan mudah da-lam 

mengorganisasikan pengeta-

huannya. Sekedar contoh seder-

hana untuk kasus ini adalah sis-

wa kelas III diharapkan  memi-

liki kompetensi dasar mengenal 

sejarah uang dan mengenal peng-

gunaan uang sesuai dengan kebu-

tuhan. Sekuen kompetensi da-sar 

tersebut tampak terbalik karena 

seharusnya siswa mengenali ke-

butuhan/keinginan, sebelum me-

reka mengenal uang. Hal ini me-

ngingat uang adalah alat untuk 

mempermudah pertukaran dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. 

 

b.  Guru 

1)  Jumlah guru dan rasio guru – 

siswa SD 

Jumlah guru di Indonesia pada 

tahun 2011 sebanyak 2.925.676 

orang (guru negeri = 2.205.197 

orang dan gu-ru swasta = 720.479 

orang). Dari ju-mlah tersebut jumlah 

guru SD sebanyak 1.594.925 orang 

atau 54,51% (guru ne-geri = 

1.499.899 orang dan guru swasta = 

145.026 orang). Data terakhir 

menun-jukkan jumlah guru 

meningkat menjadi 3.015.315 orang 

(GTT = 721.124 orang dan Guru 

PNS dan GTY = 2.294.191 orang) 

(Bahan Tayang Kebijakan Pem-
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binaan dan Pengembangan Profesi 

Guru–BPSDMP-PMP, 2015). Secara 

keseluruhan, rasio jumlah guru dengan 

siswa pada tahun 2011 adalah 1:20,29. 

Artinya, 1 guru mendampingi 20,29 sis-

wa. Dalam Rencana Strategis Depdik-

nas (2010-2011) memang tampak bah-

wa rasio ini sangatlah tidak merata 

untuk berbagai tanah air di Indonesia. 

Pada provinsi-provinsi tertentu rasio 

guru dengan siswa sangat baik, seperti 

ada di Provinsi Maluku (1;11), namun 

sebaliknya sangat buruk untuk Provinsi 

Sulawesi Utara (1:54). Secara umum 

jumlah guru dan rasio guru–siswa dika-

tegorikan baik, meskipun tampak tidak 

merata untuk setiap daerah di tanah air. 

2)  Kualifikasi pendidikan dan bidang 

keahlian guru 

Pada tahun 2011, kualifikasi pen-

didikan guru  pada semua jenjang se-

bagai berikut:  belum berkualifikasi S-1 

sebanyak  1.424.513  (49%) dan sudah 

berkualifikasi  S-1 atau lebih 1.501.163  

(51%). Dari jumlah tersebut kemung-

kinan besar jumlah guru yang sudah 

menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 

telah menaik secara secara signifikan 

sejalan dengan diterapkannya UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional, PP No. 19 tahun 

2005 tentang Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, dan UU No. 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Do-

sen yang mengamanatkan bahwa 

kualifikasi pendidik untuk jenjang 

SD/sederajat minimum diploma em-

pat (D-IV) atau sarjana (S-1) terhi-

tung mulai tahun 2015. Pada tahun 

2011, jumlah guru yang telah ber-

sertifikasi sebanyak 1.102.021 orang 

atau 37,7%. Data terakhir menun-

jukkan jumlah guru  yang telah ter-

sertifikasi pada rentang tahun 2007-

2014 sebanyak 1.579.838 atau 52, 

39% (Bahan Tayang Kebijakan Pem-

binaan dan Pengembangan Profesi 

Guru-BPSDMP-PMP, 2015). Jumlah 

guru yang bersertifikat tersebut di-

pastikan bertambah dengan adanya 

tambahan jumlah guru yang lulus 

pada sertifikasi guru tahun 2015. 

Dengan kata lain, sebagian besar gu-

ru SD telah berkualifikasi S-1 dan di-

nyatakan sebagai guru yang profe-

sional jika ditilik dari kepemilikan 

sertifikat pendidik. 

Sebagian besar guru SD adalah 

guru kelas yang umumnya berlatar 

belakang lulusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD). Sebagian la-

innya adalah berlatar belakang pen-

didikan yang cukup bervariasi, se-

perti lulusan pendidikan sejarah, 
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pendidikan PKn, pendidikan agama, 

dan lain-lain. Namun sayangnya jika 

melihat Kurikulum Prodi PGSD, se-

bagaimana tampak pada berbagai 

website Perguruan Tinggi (PT) yang 

memiliki prodi PGSD, tampak bah-wa 

tidak ada satupun Prodi PGSD yang 

menawarkan mata kuliah eko-nomi 

secara khusus. Mata kuliah yang 

bersangkut paut hanyalah mata kuliah 

Pendidikan IPS SD 1 atau 2 dengan 

beban/bobot mata kuliah 3 sks saja. 

Sedangkan pada kurikulum prodi non 

pendidikan ekonomi kon-disinya 

mungkin kurang lebih sama. Oleh 

sebab itu wajar jika para guru merasa 

kesulitan untuk mema-hamkan hal-hal 

yang penting tentang ekonomi kepada 

siswa, karena mereka sendiri pun 

kemungkinan juga akan merasa 

kesulitan untuk memahaminya. 

c.  Kebijakan pendidikan 

Kebijakan pendidikan seringkali 

berubah seiring dengan pergantian pe-

merintahan. Perubahan kurikulum me-

mang bukanlah hal yang tabu untuk 

dilakukan mengingat kondisi lingku-

ngan yang terus berubah. Namun, per-

gantian kurikulum yang tergesa-gesa 

dan tanpa studi yang mendalam bisa 

saja menyebabkan kekacauan dalam 

praktik pendidikan di sekolah. Hal ini 

tampak misalnya dalam perubahan 

dari Kurikulum 2006 (KTSP) ke 

Kurikulum 2013. Perubahan 

kurikulum memang dimaksudkan 

untuk hal yang baik, se-perti dengan 

memasukkan aspek afektif dan 

psikomotorik dalam capaian pem-

belajaran, namun tampaknya 

kesiapan guru dan sarana prasarana 

belumlah cu-kup untuk mendukung 

pewujudannya. Dampaknya para 

guru mengalami ber-bagai kesulitan 

dalam perencanaan, pe-laksanaan, 

dan penilaian dan siswa menjadi 

pihak yang paling dikorbankan dari 

perubahan kurikulum. Meskipun 

kurikulum telah berubah, perubahan 

kurikulum tampak tidak membawa 

angin segar untuk pendidikan 

ekonomi di SD yang lebih baik 

setidaknya sisi jumlah waktu 

maupun capaian yang di-harapkan. 

Pendidikan ekonomi tetap 

terintegrasi dalam pendidikan IPS 

atau bidang keilmuan lain yang 

dipandang relevan serta ditawarkan 

dalam jumlah waktu yang tetap.  

 

2.  Pembelajar Ekonomi Perlu 

Me-lek Ekonomi 

Kelangkaan/keterbatasan 

(scarsi-ty) adalah fakta kehidupan 
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(Dahl, 1998). Keinginan (wants) dan 

kebu-tuhan (needs) seseorang 

seringkali me-lebihi sumber daya yang 

dimiliki. Pada saat sumber daya yang 

dimiliki ter-batas, mau tidak mau, 

seseorang ha-rus memikirkan sumber 

daya mana yang harus dikorbankan 

untuk me-menuhi kebutuhan yang ia 

priori-taskan. Pengambilan keputusan 

ini acapkali tidak mudah mengingat se-

tiap individu dalam masyarakat me-

miliki kebutuhan atau pun keinginan 

yang berbeda-beda. Pengorbanan 

sumber daya yang dimiliki seseorang 

seringkali berhubungan dengan  upa-ya 

pemenuhan keinginan atau kebu-tuhan 

orang lain. Hal inilah yang menjadikan 

persoalan ekonomi men-jadi semakin 

kompleks dan keha-diran ilmu ekonomi 

dimaksudkan untuk mempelajari dan 

mem-berikan jawaban tentang 

bagaimana individu dan masyarakat 

seharusnya membuat keputusan-

keputusan ekonomi.  

Ada tiga pertanyaan mendasar 

dalam studi ekonomi (Dahl, 1998): 1) 

apa barang dan jasa yang akan di-

produksi?; 2) bagaimana barang dan 

jasa akan diproduksi?; dan 3) siapa 

yang akan mendapatkan hasil akhir? 

Atas serangkaian pertanyaan ini ma-

syarakat dihadapkan pada pilihan-

pilihan dan di situ pula tampak ada-

nya trade-off. Pada masyarakat yang 

berbeda, mereka akan menjawab se-

rangkaian pertanyaan itu dengan cara 

yang berbeda. Di banyak negara, me-

reka menyerahkan kepada pasar 

untuk menjawab persoalan alokasi 

sumber daya.  

Interaksi antara penawaran dan 

permintaan dalam suatu pasar mem-

bentuk harga. Harga mengirimkan si-

nyal ke produsen dan konsumen ten-

tang apa yang perlu mereka lakukan. 

Sementara, pemerintah berperan da-

lam menentukan apa yang menjadi 

hak miliknya (property right), mem-

bangun sistem hukum untuk menye-

lesaikan segala perselisihan yang 

kemungkinan muncul, mengektifkan 

peran bank sentral dan lembaga keu-

angan lainnya, dan lain-lain agar 

pasar bekerja secara efisien. 

Pemerintah se-lanjutnya akan 

menransfer pendapatan dengan 

menyediakan barang dan jasa yang 

diperlukan masyarakat seperti per-

tahanan dan keamanan, sarana 

umum, layanan pendidikan, layanan 

kesehatan, dan lain-lain. Ada variasi  

peran  peme-rintah dalam bidang 

ekonomi di ber-bagai negara. 

Amerika Serikat, misal-nya,  peran 



National Conference on Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 

766 
 

pemerintahnya relatif lebih kecil 

dibandingkan negara-negara Ero-pa dan 

negara-negara di benua lainnya.  

Menurut Dahl (1998), ada enam 

hal penting yang berhubungan dengan  

trade-off yang dihadapi masyarakat 

yang perlu dipahami oleh pembelajar 

ekonomi. Berikut ini disajikan uraian-

nya. 

a. There is no such thing as a free 

lunch. Setiap orang pasti mengha-

dapi trade-off. Trade-off yang me-

reka hadapi beraneka ragam, dari 

yang sederhana hingga yang ber-

sifat kompleks. Untuk mendapatkan 

yang diinginkan, setiap orang mau 

tidak mau harus memberikan sesu-

atu sebagai imbalannya. Dalam 

ekonomi, hal demikian dikenal se-

bagai biaya kesempatan.  

b.  Thinking incrementally. Adanya 

trade-off tidak serta merta membe-

ritahu seseorang tentang keputusan 

apa yang terbaik yang dapat ia pilih. 

Jika setiap orang ingin melakukan 

yang terbaik/terarah sesuai dengan 

kepentingannya, maka mereka perlu 

membuat analisis marjinal (margi-

nal utility) untuk setiap pilihan ke-

putusannya.  

c.  Market coordinate consumption 

and production. Dengan menga-

sumsikan bahwa produsen dan 

kon-sumen melakukan yang 

terbaik se-suai dengan 

kepentingan mereka, harga 

memberikan sinyal bagi ma-

syarakat untuk mengalokasikan 

sumber daya secara efisien. 

Harga adalah sinyal untuk 

mende-finisikan trade-off yang 

dihadapi setiap orang. Memang 

banyak orang akan merasa tidak 

puas dengan harga yang 

terbentuk di pasar, tetapi bagi 

orang yang me-lek ekonomi 

mereka akan me-nyadari bahwa 

harga adalah si-nyal yang 

mencerminkan peru-bahan 

mendasar dalam penawa-ran dan 

permintaan. Dengan kata lain, 

memahami tentang bagai-mana 

perubahan penawaran dan 

permintaan akan mempengaruhi 

harga merupakan hal yang  pen-

ting dalam literasi ekonomi.  

d. Relative price changes guide de-

cision-making. Untuk melihat ba-

gaimana perubahan harga akan 

mengubah trade-off, maka perlu 

memperhatikan perubahan ting-

kat harga secara keseluruhan. 

Kemampuan untuk membedakan 

perubahan harga secara relatif 
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dan perubahan tingkat harga se-cara 

keseluruhan ini dipandang sebagai 

hal yang penting dalam literasi 

ekonomi. 

Harga yang stabil, tanpa inflasi atau 

deflasi, mencerminkan suatu 

keadaan ekonomi dan juga mem-

berikan informasi perubahan har-ga 

secara relatif dan secara ke-

seluruhan. Pada kondisi ekonomi 

yang normal, kestabilan harga 

berhubungan dengan peran bank 

sentral dalam mengatur jumlah 

uang yang beredar. Mengingat hal 

demikian,  penting bagi setiap 

pembelajar ekonomi memahami 

peran bank sentral dalam kegi-atan 

perekonomian.  

e.  Trade promote growth. Perdaga-

ngan adalah mesin pertumbuhan 

ekonomi. Perdagangan memung-

kinkan setiap negara mengambil 

keuntungan dari spesialisasi dan 

trade-off yang dihadapi masya-

rakat. Dengan melakukan spesiali-

sasi, setiap negara dapat melakukan 

usaha terbaik untuk yang dapat me-

reka buat. Hal demikian mem-

berikan keuntungan bagi masyara-

kat: pertama, berbagai macam ba-

rang dan jasa tersedia di pasar; dan 

kedua, barang dan jasa tersedia de-

ngan biaya yang lebih rendah. 

Per-tumbuhan perdagangan 

mendorong persaingan antar 

produsen, me-mungkinkan 

negara menciptakan keunggulan 

komparatif, dan me-ningkatkan 

standar hidup masya-rakat di 

berbagai tempat. 

f.  Markets can fail. Pemerintah 

seha-rusnya mengevaluasi 

apakah mere-ka perlu melakukan 

campur tangan dalam 

perekonomian ataukah tidak. 

Pemerintah perlu melakukan 

inter-vensi, jika pasar tidak 

bekerja se-cara efisien atau pasar 

mengalami kegagalan. Di 

beberapa pasar, baik pembeli dan 

penjual, kemungkinan tidak 

memiliki informasi yang leng-

kap sehingga perdagangan 

menjadi terdistorsi. Pemerintah, 

karenanya, dapat memaksa 

produsen untuk me-ngungkapkan 

detail informasi pro-duknya agar 

memudahkan konsu-men 

membuat pilihan dan menga-

mbil keputusan. Pemerintah juga 

dapat mengatur produsen untuk 

membatasi jumlah output agar 

har-ga di pasar dapat terbentuk 

secara wajar. Jika tidak atau 
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kondisi di-biarkan begitu saja, 

barang akan ter-sedia di pasar  

terlalu sedikit atau terlalu banyak.  

Pasar mungkin gagal dalam meng-

gambarkan biaya yang ditanggung 

oleh pihak ketiga, misalnya polusi 

udara yang ditimbulkan dari proses 

produksi. Pemerintah, karenanya, 

perlu melakukan intervensi dalam 

negosiasi antara produsen dan ma-

syarakat. Pemerintah juga memili-

ki peran penting dalam menjamin 

distribusi pendapatan untuk ke-

pentingan sosial, yaitu kompen-sasi 

bagi setiap orang sesuai de-ngan 

kemampuan mereka dalam 

menghasilkan atau membeli ba-

rang/jasa, dan menetapkan besar-an 

pajak penghasilan dan ber-bagai 

program bantuan peme-rintah 

lainnya untuk masyarakat.  Peran 

pemerintah tersebut memi-liki 

dampak besar pada kinerja ekonomi 

secara keseluruhan, meskipun 

campur tangan peme-rintah tidak 

selalu mampu me-ningkatkan 

kinerja pasar. Me-ngingat hal 

demikian, setiap orang perlu belajar 

dan menge-tahui bagaimana dan 

kapan ke-bijakan pemerintah akan 

mem-pengaruhi kondisi pasar. 

Seorang melek ekonomi tidak 

berarti akan selalu setuju dengan 

kebijakan pemerintah, tetapi 

mereka seti-daknya terbantu 

untuk memaha-mi trade-off atas 

apa yang dipu-tuskan oleh 

pemerintah. Dengan demikian, 

memahami peran pe-merintah 

dalam menangani fluk-tuasi dan 

pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu aspek pen-

ting dalam melek ekonomi. 

Keberadaan keenam hal di atas 

bukanlah dalam sebuah ruang yang 

hampa. Setiap orang perlu mempe-

lajari berbagai bidang lainnya dan te-

rus memperhatikan lingkungan yang 

berkembang secara dinamis. Siapa-

pun dapat membuat keputusan eko-

nomi bahkan tanpa harus memahami 

hal-hal penting tentang ekonomi. Ke-

putusan mereka pun bisa jadi tepat, 

asalkan mereka melakukan upaya/ 

tindakan terbaik yang sesuai dengan 

kepentingannya masing-masing. La-

lu, mengapa melek ekonomi tetap 

masih diperlukan? Melek ekonomi 

akan mempertajam kemampuan ana-

lisis setiap orang terhadap berbagai 

pi-lihan yang dihadapinya. Faktanya, 

tra-de-off yang dihadapi semua 

orang se-makin kompleks dan oleh 

karenanya membuat keputusan 
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ekonomi juga bu-kan perkara yang 

mudah. Melek eko-nomi dibutuhkan 

agar setiap orang da-pat membuat 

keputusan yang terbaik, baik sebagai 

pribadi maupun warga negara. Untuk 

itulah, setiap pembelajar ekonomi 

semestinya melek ekonomi. 

 

3.  Pentingnya pendidikan ekonomi 

bagi siswa SD  

Stigler (1970), peraih Nobel Lau-

reate di bidang ekonomi, mengatakan,  

"the public has chosen to speak and 

vote on economic problems, so the only 

open question is how intelligently it 

speaks and votes." Pernyataan Stigler 

(1970) ini menunjukkan dua hal pen-

ting: pertama, pengetahuan ekonomi 

berfungsi sebagai alat komunikasi di 

antara orang-orang dan logika berpikir 

ekonomi yang seharusnya mereka mi-

liki; kedua, pengetahuan ekonomi ada-

lah jenis pengetahuan yang dibutuhkan 

masyarakat dan bukan semata menjadi 

konsumsi para ahli.  

Pengetahuan ekonomi menjadi 

alat untuk memahami dunia ekonomi 

yang dihadapi setiap orang dan mem-

bantu mereka menafsirkan apakah pe-

ristiwa ekonomi tersebut secara lang-

sung atau tidak langsung mempenga-

ruhi kehidupan mereka. Jika jumlah 

anggota masyarakat yang 

berpengeta-huan ekonomi semakin 

banyak, maka hal tersebut akan 

sangat bermanfaat bagi mereka untuk 

memahami dan me-ngevaluasi 

permasalahan-permasalah-an 

ekonomi suatu bangsa. Pada bangsa 

yang semakin demokratis, dukungan 

dan keterlibatan aktif dari warganya 

adalah penting untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan ekonomi 

yang mendera bangsa (Wastald, 

1998).  

Ada banyak ragam pengam-

bilan keputusan ekonomi yang dibuat 

setiap orang secara individual atau 

pun meminta bantuan orang lain. Pe-

ngambilan keputusan ekonomi, se-

perti membeli rumah atau berinves-

tasi di pasar saham, memang dapat 

meminta bantuan seorang yang pro-

fesional di bidangnya. Namun, jika 

setiap pengambilan keputusan eko-

nomi harus melibatkan mereka, ma-

ka  hal tersebut jelas tidak ekonomis 

dan praktis. Biaya untuk membayar 

konsultan tidaklah murah, sementara 

saran mereka juga tidak selalu dapat 

dipastikan benar-benar tepat. Jauh 

lebih penting dari itu, keputusan final 

ada di tangan yang bersangkutan dan 

seseorang mau atau tidak mau harus 
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pula siap dengan segala risikonya. 

Konsultan tidak berarti tidak penting, 

tetapi sangat baik jika setiap orang 

menjadi ekonom bagi dirinya sendiri  

khususnya untuk hal-hal sederhana. 

Dengan kata lain literasi ekonomi 

penting bagi setiap orang. Literasi 

ekonomi akan meningkatkan kompe-

tensi seseorang dalam keputusan pri-

badi ataupun bersama terhadap ber-

bagai pilihan/permasalahan ekonomi 

yang dihadapi sepanjang umur hi-

dupnya. 

Menurut Stigler (1970), pendi-

dikan ekonomi idealnya dimulai se-jak 

anak masuk sekolah. Guru pen-didikan 

dasar, karenanya, harus men-dampingi 

anak-anak belajar secara benar tentang 

konsep-konsep dasar ekonomi. Jika 

anak-anak mampu menguasainya, maka 

hal itu akan membantu mereka 

memahami ten-tang dunia ekonomi 

yang ada di seki-tarnya. Pada tahap 

selanjutnya materi pembelajaran 

ekonomi dapat diper-luas dan 

diperdalam secara bertahap sesuai 

dengan tahap perkembangan peserta 

didik. Keluasan dan kedala- 

man materi yang diterima siswa akan 

memberikan bekal kemampuan yang 

lebih besar bagi mereka untuk mema-

hami permasalahan ekonomi yang lebih 

kompleks dan kemampuan dalam 

me-ngambil keputusan ekonomi baik 

seba-gai pribadi maupun warga 

negara.  

Studi Wastald (1998) terhadap 

siswa SMA di Amerika Serikat 

mene-mukan bahwa kurang dari 40% 

siswa yang mampu menjawab secara 

benar tentang istilah-istilah ekonomi, 

konsep-konsep dasar ekonomi yang 

penting untuk memahami suatu 

peristiwa eko-nomi, dan 

permasalahan-permasalahan 

ekonomi yang dilaporkan di media 

massa. Atas rendahnya capaian 

tersebut para siswa beralasan bahwa 

mereka ti-dak mendapatkan bekal 

pengetahuan ekonomi yang cukup di 

sekolah. Berda-sarkan temuannya 

ini, Wastald (1998) menuliskan 

kegelisahannya sebagai be-rikut: 

”some may think that economics is 

too difficult a subject to be taught to 

children and youth, and that such 

intruction should wait until college. 

Nothing could be more incorrect”.  

Di Indonesia, beberapa 

temuan penelitian juga menunjukkan 

keadaan yang kurang 

menggembirakan. Temuan hasil 

survei VISA (2012) dan temuan 

penelitian Chen dan Volpe (1998) 
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se-bagaimana diuraikan pada latar 

bagian pendahuluan tulisan ini 

memberikan bukti atas rendahnya hasil 

pendidikan ekonomi. Temuan-temuan 

lain berikut ini juga menggambarkan 

keadaan yang sama: 1) Worldbank 

(2011), misalnya, melaporkan tentang 

tingkat akses ma-syarakat ke lembaga 

keuangan formal (bank dan lembaga 

keuangan lainnya). Tingkat akses 

masyarakat Indonesia ke lembaga 

keuangan formal kurang lebih hanyalah 

20%. Tingkat akses ini me-nempatkan 

Indonesia pada posisi buncit dari enam 

negara  Asia yang diteliti; 2) Penelitian 

Nababan dan Sadalia (2012) terhadap 

mahasiswa S-1 di Fakultas Ekonomi 

Universitas Sumatera Utara 

menunjukkan bukti bahwa tingkat li-

terasi keuangan mahasiswa sebesar 

56,61% (skor tersebut dikategorikan 

skor yang rendah); 3) Penelitian Ni-dar 

dan Bestari (2012) terhadap ma-

hasiswa Universitas Padjadjaran 

Bandung menunjukkan rendahnya 

tingkat literasi keuangan yang ren-dah; 

dan 4) Penelitian Margaretha dan 

Pambudhi (2015) juga menun-jukkan 

bukti rendahnya tingkat lite-rasi 

keuangan mahasiswa S-1 Fakul-tas 

Ekonomi Universitas Trisakti (hanya 

48,91% pertanyaan yang dija-wab 

secara benar). Literasi keuangan 

adalah bagian dari literasi ekonomi. 

Namun demikian, temuan-temuan 

tersebut kiranya memberikan potret 

yang tidak menggembirakan untuk 

tingkat literasi ekonomi dari masya-

rakat kita. 

Gambaran temuan di atas me-

nunjukkan adanya keterlambatan dan 

kegagalan dalam pendidikan ekono-

mi. Upaya perbaikannya akhirnya ti-

dak mudah. Lebih-lebih sangatlah 

banyak peserta didik yang tidak 

mampu melanjutkan studi ke PT, se-

mentara yang berkemampuan pun ju-

ga sangat banyak yang lebih memilih 

jurusan non ekonomi. Karenanya, 

kesempatan terbaik untuk memberi-

kan pendidikan ekonomi adalah saat 

mereka masih anak-anak dan remaja 

(Wastald, 1998). Menurut Wastald 

(1998), jika sejak anak-anak telah 

belajar konsep dasar ekonomi de-

ngan benar, maka hal itu akan mem-

bantu mereka memahami dunia eko-

nomi mereka. Dalam kehidupan se-

hari-hari, mereka akan membuat ke-

putusan tentang apa yang harus dibe-

li, berapa banyak dari pendapatan 

mereka yang harus dibelanjakan, be-

rapa banyak jumlah yang harus di-

simpan untuk masa depan mereka, 
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dan lain-lain. Sebagai warga negara, 

mereka juga perlu bersikap kritis ter-

hadap berbagai kebijakan pemerin-tah, 

semisal kebijakan fiskal dan mo-neter, 

dan mengambil keputusan yang tepat 

sebagai konsumen, produsen, pe-

nabung, dan lainnya. 

Saat telah menjadi orang dewasa, 

setiap orang akan dihadapkan dengan 

permasalahan-permasalahan ekonomi 

yang lebih kompleks dan memerlukan 

pengambilan keputusan yang cepat. Ke-

putusan-keputusan ekonomi yang di-

buat, entah benar atau tidak, akan mem-

pengaruhi kehidupan mereka dan orang 

lain (Meszaros dan Suiter, 1988). Tobin 

(1986), pemenang Nobel pada tahun 

1981, mengingatkan bahwa setelah 

lulus SMA seseorang harus mengam-

bil keputusan terhadap pilihan-pilihan 

ekonomi yang akan menentukan kehi-

dupan mereka, baik sebagai pencari 

nafkah, konsumen, maupun  warga ne-

gara. Setiap waktu mereka dibombardir 

berbagai macam informasi ekonomi 

dan  mereka harus memiliki kapasitas 

untuk membuat keputusan secara kritis. 

Oleh karenanya, jika memang ekonomi 

dipandang sebagai bagian integral dari 

kehidupan masyarakat dan pemahaman 

tentang ekonomi dianggap sebagai hal 

yang penting untuk membantu setiap 

orang membuat keputusan yang 

menen-tukan masa depannya, maka 

pertanya-annya adalah mengapa 

ekonomi tidak diajarkan secara 

memadai di sekolah-sekolah dan 

dimulai sejak anak me-nempuh 

pendidikan jenjang SD?  

Ada tiga hal penting yang 

perlu diperhatikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

ekonomi yang efektif di se-kolah-

sekolah (Wastald, 1998). Perta-ma, 

guru harus memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang ekonomi agar 

dapat membantu siswa belajar 

tentang bagaimana menggunakan 

konsep-kon-sep dasar ekonomi untuk 

menganalisis masalah-masalah 

pribadi dan sosial yang dihadapinya; 

kedua, panduan kurikulum dan 

bahan ajar yang baik sesuai dengan 

tingkatan siswa, dan ketiga, 

pendidikan ekonomi harus memiliki 

tempat sentral dalam kuri-kulum di 

sekolah sama seperti pela-jaran lain, 

seperti matematika, ilmu 

pengetahuan, dan yang lainnya.  

 

PEMBAHASAN 

(Gagasan tentang pengembangan ku-

rikulum pendidikan ekonomi di SD)  
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1.  Pengembangan kurikulum SD 

dan sumber-sumber belajar 

a.  Pengembangan kurikulum di SD  

Dalam Kurikulum 2006 dan 

Kurikulum 2013 tampak nyata bah-wa 

pendidikan ekonomi melalui jalur 

formal (persekolahan) belum diper-

hatikan oleh pemerintah. Hingga saat 

ini mata pelajaran ekonomi tidak 

pernah berdiri sendiri dan diberikan 

waktu yang cukup. Jikalaupun harus 

digabung dengan mata pelajaran IPS 

semestinya mata pelajaran tersebut 

diberikan tambahan jumlah jam per-

temuan dan koreksi atas muatan pen-

didikan ekonomi. Hal ini mengingat 

pendidikan ekonomi pada tingkat da-

sar harus memberikan dasar-dasar 

pengetahuan dan keterampilan yang 

membuat mereka mulai melek eko-

nomi.  

Tujuan akhir pendidikan eko-

nomi pada setiap jenjang pendidikan 

haruslah jelas dan terukur. Selan-jutnya 

SK dan KD pada setiap jen-jang kelas, 

perangkat pembelajaran, dan hal-hal 

lainnya dibuat dengan memperhatikan 

tingkat relevansinya dengan tujuan 

ditetapkan. Kurikulum yang disusun 

lengkap oleh Day dan Ballard (1996) 

dari Indiana Depart-ment of Education 

yang berjudul ”The Classroom Mini-

Economy: In-tegrating Economics 

into Elementary and Middle School 

Curri-culum” dan National Council 

on Economic Edu-cation's (NCEE) 

adalah dua dari ba-nyak contoh yang 

mungkin dapat menjadi alternatif 

referensi untuk dilakukannya 

perubahan kurikulum pendidikan 

ekonomi. 

Gagasan di atas disadari 

memang tidak mudah untuk 

direalisasi, mengi-ngat literasi 

ekonomi bagi pembelajar SD 

belum/tidak pernah menjadi gerak-an 

bersama secara nasional. Di samping 

itu, kebijakan pendidikan sangat 

tergan-tung pada kehendak 

kementerian pen-didikan. Namun 

demikian tidak ada sa-lah dan kata 

terlambat untuk mengu-sulkan 

perubahan kebijakan pendidi-kan 

yang memungkinkan ide-ide di atas 

diakomodasi. 

Kemungkinan lain yang dapat 

di-lakukan untuk meningkatkan 

literasi ekonomi adalah melalui 

kegiatan-kegi-atan yang bersifat 

kokurikuler. Seko-lah dapat 

menggandeng Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk 

menyelengga-rakan kursus/pelatihan 

literasi ekono-mi bagi siswa SD. 
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Kursus/pelatihan ini dilakukan di luar 

jam pelajaran. Selu-ruh siswa dapat 

diwajibkan untuk me-ngikuti 

pelatihan/kursus tersebut seba-gai salah 

satu persyaratan kelulusan mereka. 

Sekolah juga dapat menyele-nggarakan 

berbagai kegiatan untuk ke-pentingan 

peningkatan literasi ekono-mi, seperti 

menghidupkan kembali usa-ha-usaha 

perekonomian di sekolah, me-

numbuhkan spirit berkoperasi/berwira-

usaha, dan menginspirasi usaha-usaha 

produktif di kalangan siswa dengan me-

manfaatkan sumber daya yang ada di 

sekitarnya.  

b.  Penyediaan sumber-sumber belajar 

yang kontekstual 

Ketersediaan sumber bahan ajar 

untuk pendidikan ekonomi saat ini me-

mang banyak. Di antara sumber-sumber 

belajar, buku tekslah yang umumnya 

diandalkan guru satu-satunya sebagai 

sumber pembelajaran. Jika tidak ada 

buku teks, maka umumnya guru kesu-

litan menyelenggarakan proses belajar 

mengajar di kelas. Pelaksanaan Kuri-

kulum 2013 adalah contohnya, ketika 

buku buku teks belum tersedia, guru 

seolah tak berdaya untuk me-

nyelenggarakan pembelajaran. Sum-ber 

bahan ajar berupa buku (terma-suk dari 

Kemendikbud), meski telah tersedia 

banyak guru perlu secara se-lektif 

dalam memilih yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan tujuan 

pembelajaran. Hal demi-kian 

mengingat konten materi dalam buku 

tidaklah selalu benar. Di sam-ping 

itu, umumnya buku teks disa-jikan 

dalam bentuk uraian panjang dan 

bahasa yang tidak selalu mudah 

untuk dicerna siswa. Sumber belajar 

demikian jelas tidak akan menarik 

minat siswa. Sangat baik jika buku 

disajikan dengan memperhatikan du-

nia anak, seperti komik atau cerita 

bergambar lainnya dengan mengha-

dirkan tokoh-tokoh kartun/film yang 

umumnya mereka kenal/sukai. Jika 

buku dengan ciri demikian belum 

tersedia, maka sebenarnya guru atau 

siapapun berpeluang untuk membuat 

buku tersebut.  

Ketersediaan sumber-sumber 

belajar lainnya (koran, majalah, jur-

nal, internet, dll) juga menjadi suatu 

keharusan untuk ada di sekolah. Na-

mun ketersediaan berbagai sumber 

pembelajaran tersebut tidaklah cu-

kup, pelaksanaan pembelajaran yang 

baik di kelas adalah kunci keberha-

silan pembelajaran ekonomi di kelas. 

Guru ditantang untuk dapat mende-

sain pembelajaran yang tepat sesuai 
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konteks pembelajaran. Hal demikian 

disebabkan teknik-teknik dan strategi 

pembelajaran yang tepat akan jauh 

lebih bermanfaat bagi siswa. Para siswa 

tidak hanya menjadi lebih ter-tarik 

terhadap subjek pembela-jaran, tetapi 

mereka juga lebih menguasai materi 

pembelajaran sehingga mere-ka 

tertantang untuk memberikan 

kontribusi yang positif kepada ma-

syarakatnya (Dawood, 2006). 

2.  Peningkatan kapasitas guru kelas 

tentang literasi ekonomi 

Guru adalah ”sopir” yang akan 

mengantarkan ”para penumpang” kepa-

da tujuan pendidikan (Anita Lie dalam 

Kompas, 26 Februari 2013). Sebagian 

besar guru SD adalah guru kelas yang 

umumnya lulusan PGSD. Menilik kuri-

kulum PGSD dari berbagai universitas 

atau sekolah tinggi yang memiliki pro-

gram studi PGSD, tampak nyata bahwa 

lulusan umumnya mendapatkan bekal 

pengetahuan ekonomi yang sangat ter-

batas. Oleh sebab itu, perlu dijalankan 

program literasi ekonomi bagi guru-

guru SD. Penyelenggara program litera-

si ekonomi bisa lembaga-lembaga pen-

didikan tinggi, seperti universitas atau 

sekolah tinggi ilmu ekonomi, yang me-

mang memiliki kepedulian terhadap 

masalah buruknya pendidikan ekonomi 

di jenjang pendidikan dasar. Program 

tersebut bisa dilakukan sebagai 

bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang pendanaannya 

dapat diusulkan ke Dikti dalam 

skema hibah pengabdian kepada 

masyarakat atau skema hibah desen-

tralisasi. 

Literasi ekonomi bagi guru SD 

dapat difokuskan pada pemberian 

kur-sus/pelatihan tentang bagaimana 

me-ngajarkan ekonomi yang benar di 

SD (Meszaros dan Suiter, 1998). 

Materi dan model kegiatan pelatihan 

dapat me-niru yang telah dibuat oleh 

National Council on Economic 

Education's (NCEE) network tetapi 

dengan mem-perhatikan karakter 

khas ke-indonesia-an. Jaringan ini 

mencakup lebih dari 250 pusat 

pendidikan ekonomi di kam-pus-

kampus seluruh Amerika Serikat. 

Setiap kampus menawarkan menu 

kur-sus pendidikan ekonomi bagi 

guru. Pe-ngetahuan tentang ekonomi 

yang di-peroleh guru dari kursus, 

bukanlah di-maksudkan untuk 

mengajar ilmu ekonomi di kelas 

mereka. Tetapi, be-kal pengetahuan 

yang diperoleh dari kursus/pelatihan 

diharapkan akan meningkatkan 

tingkat kenyamanan guru dalam 
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mengajar, khususnya jika materi 

pembelajaran yang bertautan dengan 

ekonomi. 

Hasil penelitian Becker dan 

Hallows (1994) menemukan bahwa 

pada kebanyakan studi program 

ekonomi telah diikuti guru memiliki 

dampak yang signifikan terhadap pe-

ngetahuan guru dan pada akhirnya 

berimbas pula pada pengetahuan siswa. 

Guru ekonomi perlu mema-hami dan 

mampu menjawab kebi-ngungan 

peserta didik tentang kon-sep-konsep 

ekonomi yang mereka bawa dari rumah 

dan masyarakat (Schug dan Walstad, 

1991). Kega-galan guru dalam 

mengatasi kebi-ngungan peserta didik 

akan meng-hasilkan kesalahpahaman 

ekonomi yang kemungkinan akan 

bertahan la-ma dan bahkan menetap 

sampai pe-serta didik memasuki masa 

dewasa (Schug, 1994). 

 

3.  Peningkatan kapasitas siswa 

sebagai  pembelajar ekonomi 

a.  Menumbuhkan spirit berkoperasi di 

sekolah melalui koperasi siswa 

Beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam program ini antara 

lain: mendirikan koperasi siswa dan 

mengadakan pelatihan berkoperasi bagi 

siswa, guru, dan orang tua siswa Siswa 

mungkin belum dapat menge-lola 

usaha, karenanya pengelolaan 

kegiatan ini bisa dilakukan secara 

bersama oleh guru, karyawan, dan 

komite sekolah (orang tua). Jika 

koperasi ini adalah koperasi kon-

sumsi, misalnya, barang-barang yang 

umumnya diperlukan siswa dapat di-

identifikasi.  

Guru/karyawan/orang tua yang 

berkesediaan menyediakan barang 

sesuai spesialisasinya dapat dila-

kukan pendataan dan pengaturan.  

Sementara siswa diajak untuk terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi 

sebagai anggota koperasi yang aktif. 

Mereka dididik, sesuai dengan 

kemam-puannya, agar mampu 

menyisihkan uang jajan untuk 

simpanan wajib atau suka rela dan 

mereka tertib melakukan 

kewajibannya tersebut. Jumlah yang 

dikonsumsi siswa perlu dibatasi, agar 

anak juga terlatih menggunakan uang 

sesuai kebutuhan mereka. Oleh kare-

nanya, perlu ada catatan pada setiap 

anak atas pengeluaran uang yang 

me-reka belanjakan di koperasi. 

Anak-anak tidak diperkenankan 

untuk melakukan pengeluaran 

berlebih, karena menye-babkan 

hilangnya kesempatan anak lain 
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untuk memenuhi kebutuhannya. Pengu-

rus koperasi (para guru dan komite 

sekolah) juga perlu kreatif dalam me-

lakukan pemberdayaan kepada anggota 

koperasi (siswa), misalnya melalui pro-

gram kreativitas siswa, pelatihan ber-

wirakoperasi kepada para siswa, dan 

lain-lain. 

Pada akhir tahun, anak-anak di-

ajak untuk rapat anggota. Mereka akan 

menerima SHU sesuai dengan jumlah 

pengorbanan masing-masing.  Pada saat 

lulus, simpanan wajib dan suka-rela, 

serta hasil-hasil lainnya dibagikan ke-

pada siswa. Uang tersebut dapat men-

jadi modal bagi mereka untuk mene-

ruskan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi. Dengan cara demikian, se-

dari dini anak terlatih berkoperasi, me-

mandang penting bahwa koperasi mem-

berikan kemanfaatan dalam kehidupan 

mereka, dan utamanya mereka melek 

ekonomi meski dalam perkara yang se-

derhana. 

b. Menghidupkan kembali kegiatan 

produktif siswa melalui “warung 

hidup”, “dokter kecil”, dan lain-

lain. 

Pengalaman mengelola kegiat-an 

produktif memiliki peran strategis 

manakala siswa harus mampu man-diri 

secara ekonomi saat mereka nanti 

beranjak dewasa. Siswa dilatih untuk 

dapat memanfaatkan sumber daya 

lokal yang ada di sekitarnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan diri 

sendiri, keluarga, dan masya-rakat 

sekitarnya. Kiranya menjadi penting 

mengajak siswa mengenali potensi 

sumber daya yang ada di sekitarnya 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Mengusahakan “warung hidup” 

dengan mengajak siswa berkebun 

adalah salah satu cara yang dapat 

ditempuh. Melalui kegiatan ini, bu-

kan saja manfaat mengenali potensi 

sekitar yang didapatkan siswa, na-

mun lebih dari itu siswa meman-

fatkan hasil-hasilnya. Oleh karena-

nya, kegiatan “warung hidup” dapat 

dikaitkan dengan kegiatan “lomba 

memasak” dengan memanfaatkan  

hasil-hasil dari kegiatan “warung hi-

dup”. Melalui kegiatan “warung hi-

dup” ini, siswa sebenarnya secara ti-

dak langsung diajak untuk melak-

sanakan pendidikan karakter dalam 

arti yang sesungguhnya. Setiap siswa 

pasti akan bekerja sama dengan te-

man yang lain, akan muncul ta-

nggung jawab, mulai memiliki kebe-

ranian mengungkapkan ide dan ga-

gasan, menghargai pendapat dan pe-
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kerjaan orang lain, dan lain seba-

gainya.  

Kegiatan “dokter kecil” juga 

memberikan kemanfaatan bagi para 

siswa. Melalui kegiatan ini siswa 

memiliki pengetahuan tentang bagai-

mana menangani diri sendiri dan orang 

lain yang membutuhkan per-tolongan, 

mengenali berbagai macam obat-obatan 

dan kegunaannya, dan lain sebagainya. 

Pengetahuan dan keterampilan tersebut 

penting dimi-liki siswa sejak dini, agar 

mereka dapat menangani sendiri 

persoalan sederhana yang dihadapinya, 

praktis tanpa harus bergantung pada 

orang lain, dan secara ekonomi 

menghemat pengeluaran-pe-ngeluaran 

yang tidak perlu. 

c.  Studi trip ke lembaga keuangan se-

perti koperasi, credit union (CU), 

bank, dan berbagai  lembaga keua-

ngan lain.  

Studi trip dapat dilakukan untuk 

memberi wawasan kepada para siswa 

tentang bagaimana peran lembaga keu-

angan dalam kehidupan sehari-hari ma-

syarakat dan utamanya dalam mening-

katkan kesejahteraan masyarakat. Wa-

wasan tentang hal-hal tersebut secara 

langsung akan meningkatkan econo-

mic/financial literacy dan menjadi mo-

dal sangat berharga bagi mereka dalam 

mengambil keputusan-keputusan 

eko-nomi.  

d.  Menghadirkan guru tamu atau se-

orang profesional mengajar di 

kelas 

Selain mengajak siswa berkun-

jung ke koperasi, CU, atau lembaga 

ke-uangan, sekolah juga dapat 

mendatang-kan praktisi/pelaku 

ekonomi ke kelas sesuai dengan 

topik/materi pembelajar-an. Para 

praktisi diminta untuk mem-bagikan 

pengalamannya dalam bekerja atau 

mengelola usaha. Dalam banyak 

praktik, kegiatan ini di samping 

mem-berikan tambahan wawasan 

bagi siswa, juga memberikan 

tambahan motivasi bagi siswa untuk 

belajar secara lebih serius.  

e.  Meningkatkan kreativitas siswa 

me-lalui “mini ekonomi” 

Di beberapa sekolah luar 

negeri, seperti di Indiana, siswa 

diminta untuk menghadirkan 

kegiatan ekonomi dalam kelas. 

Siswa secara berkelompok di-minta 

untuk menyelenggarakan kegi-atan 

ekonomi kecil-kecilan atau “mini 

ekonomi”. Bentuknya semacam 

“toko kecil”. Mereka diminta untuk 

mengi-dentifikasi hal-hal yang 

menjadi pe-luang usaha di kelas dan 
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menetapkan hal yang paling mungkin 

dapat dila-kukan dalam kelas itu. 

Kegiatan ini diselenggarakan di luar 

jam pelajaran agar tidak mengganggu 

jalannya pembelajaran. Setiap 

kelompok wa-jib membuat laporan dari 

awal hi-ngga akhir tentang apa yang 

diker-jakannya. Pada akhir semester 

mere-ka wajib mengumpulkan laporan 

ke-pada guru. Guru selanjutnya 

membe-rikan penilaian tentang apa 

yang me-reka lakukan dan seberapa 

kreatif ide yang mereka buat. Kegiatan 

ini se-benarnya juga sebagai sarana 

bagi siswa untuk berlatih berwirausaha 

sejak usia dini. 

f.  Meningkatkan sikap kritis siswa  

1)  Upaya meningkatkan sikap kritis 

mahasiswa dalam rangka me-

ningkatkan melek ekonomi siswa 

dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, misalnya lomba membuat 

poster, lomba menulis tentang 

permasalahan ekonomi, debat, dan 

lain sebagainya. Lomba dise-

lenggarakan dalam lingkup seko-lah 

dan diprakarsai oleh guru-guru 

ekonomi. Penilaian dilaku-kan pada 

setiap jenjang kelas atau dibedakan 

antara siswa dari kelas yang lebih 

rendah dan yang lebih tinggi. 

Tema-tema dipilih adalah yang 

sedang menjadi isu/ topik 

ekonomi yang hangat di-

perbincangkan di masyarakat. 

Pada jenjang SD, lomba poster 

sangat mungkin dapat dilakukan, 

sementara di jenjang SMP di 

samping lomba poster, lomba 

menulis essai tentang permasa-

lahan ekonomi, lomba debat atau 

yang lainnya. Dalam lomba ter-

sebut dilakukan penilaian secara 

objektif berdasarkan derajat ke-

kritisan mereka dalam menyam-

paikan kritik/ide atau gagasan/ 

solusi yang ditawarkan/dan 

lainnya. 

2)  Kegiatan “majalah dinding” 

dapat dihidupkan kembali 

sebagai waha-na memupuk 

kreativitas dan me-ningkatkan 

daya pikir siswa. Kegi-atan 

“majalah dinding” tentu perlu 

diarahkan sedemikian rupa, 

bukan hanya sekedar ruang 

menempel-kan/menyalin berita 

atau apapun, tetapi ruang/sarana 

siswa untuk me-nuangkan 

ide/gagasan secara ter-tulis dan 

bebas tentang tema terten-tu 

termasuk tema yang berhubu-

ngan dengan ekonomi. Karya 

“ma-jalah dinding” siswa antar 
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kelas selanjutnya juga dapat 

dilombakan, dinilai mana yang 

paling baik, dan layak untuk diberi 

penghargaan. 

3)  Kegiatan ilmiah siswa bidang studi 

IPS (ekonomi), seperti penelitian, 

perlu dilakukan, dihidupi jika sudah 

ada, dan dikelola dengan lebih baik. 

Dari sejak dini, siswa perlu dike-

nalkan kegiatan penelitian, meski-

pun untuk topik-topik sederhana 

yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran ekonomi. Mereka per-

lu mulai diajak berpikir secara il-

miah mulai dari merumuskan per-

masalahan, bagaimana melakukan 

mengumpulkan data, menganalisis 

dan membahas hasil temuan di la-

pangan, dan membuat laporan. La-

poran penelitian bisa dipresenta-

sikan dan bagi yang  terbaik dibe-

rikan apresiasi. Belum banyak seko-

lah di Indonesia yang menjadikan 

dirinya sebagai research school ka-

rena umumnya kepala sekolah dan 

para guru terjebak dalam kegiatan 

admistratif persekolahan. 

 

4.  Peninjauan kurikulum calon 

guru SD 

Hasil riset Harsoyo dan Saptono 

(2016) tentang literasi ekonomi calon 

guru ekonomi, yaitu mahasiswa 

pendi-dikan ekonomi di Yogyakarta, 

menun-jukkan bahwa tingkat literasi 

ekono-mi calon guru ekonomi 

dikategori-kan cukup (rerata 55 dari 

skala 0 – 100). Hasil riset ini jelas 

mempriha-tinkan mengingat sebagai 

calon guru ekonomi mereka 

semestinya memi-liki pengetahuan 

akademik yang me-madai. Sisi lain 

dari riset ini kiranya demikian, 

mahasiswa yang belajar untuk 

mengajar hal yang spesifik sa-ja 

tampak tidak mudah apalagi ma-

hasiswa yang belajar multidisiplin 

sementara dituntut untuk mampu 

mengajar materi ekonomi dengan pe-

nuh kedalaman.  

Perubahan kurikulum PGSD 

memang tidak mudah untuk dilaku-

kan. Menambah jumlah sks mata ku-

liah IPS atau memunculkan mata ku-

liah Pengantar Ekonomi dalam ju-

mlah sks yang cukup jelas akan ber-

dampak pada pengurangan sks atau 

penghapusan mata kuliah lainnya. 

Dalam praktik, hal demikian dapat 

menyebabkan ketegangan di antara 

dosen prodi. Namun jika menilik ha-

sil-hasil riset yang menunjukkan 

keadaan literasi ekonomi masyarakat 
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yang memprihatinkan, semestinya hal 

itu perlu dilakukan.  

Alternatif lainnya adalah 

memberikan kursus literasi ekonomi 

bagi para mahasiswa PGSD. Kursus 

tersebut dapat diberikan di luar jam 

perkuliahan, namun sifatnya wajib 

diikuti mahasiswa. Mahasiswa wajib 

lulus atau menamatkan kursus ter-sebut 

sebagai prasyarat untuk kelu-lusan 

studi di PGSD. Kursus dapat dilakukan 

PT dengan menggandeng OJK atau 

diampu oleh dosen atau praktisi yang 

kompeten dibidangnya. Dengan cara 

demikian, calon-calon guru SD 

diharapkan memiliki bekal yang baik 

saat mereka mengajar di sekolah. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Literasi ekonomi menjadi bagian 

penting dalam pembelajaran ekonomi. 

Melalui literasi ekonomi, seseorang 

dapat mengambil keputusan ekonomi 

yang rasional sesuai dengan pilihan-

pilihannya dan ketersediaan sumber da-

ya yang dimiliki. Pendidikan dasar  me-

rupakan tempat yang baik untuk me-

nyemai benih bagi tumbuhnya kesadar-

an akan pentingnya perilaku ekonomi 

yang rasional dan kebijakan dalam me-

nyikapi kehidupan. Pendidikan di SD 

memang saat ini belum menjadi 

tempat yang baik bagi tumbuhnya 

benih ke-sadaran berperilaku 

ekonomi. Kare-nanya, pendidikan 

ekonomi di pendi-dikan dasar perlu 

dilakukan perbaikan setidaknya 

dalam 3 hal  penting: guru, 

kurikulum dan bahan, dan struktur 

ku-rikulum. Guru haruslah 

profesional da-lam artian 

sesungguhnya; muatan kuri-kulum  

hendaknya mengarahkan peser-ta 

didik agar melek ekonomi; sekuen 

penawaran materi pelajaran harus 

ber-kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran ekonomi; sumber 

pembelajaran perlu disediakan bukan 

hanya dalam jumlah cukup, tetapi 

kontennya haruslah benar dan tersaji 

menarik; dan struktur ku-rikulum 

yang memberikan porsi pen-didikan 

ekonomi lebih besar. Gagasan 

sebagaimana diuraikan dalam tulisan 

ini mungkin bukanlah hal baru, 

namun demikian menilik kondisi 

melek eko-nomi para pembelajar 

ekonomi yang hingga saat ini masih 

rendah, gagasan tersebut baik juga 

untuk direalisasi. 
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ABSTRAK  
 

Laboratorium pendidikan ekonomi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting 

dalam menunjang kualitas pembelajaran ekonomi. Kegiatan pembelajaran di laboratorium 

membantu untuk mendalami konsep, mengembangkan metode pembelajaran, dan memperkaya 

pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan di laboratorium lebih menekankan pada keaktifan 

peserta didik melalui kegiatan diskusi, eksperimen, demonstrasi dan simulasi. Laboratorium 

pendidikan ekonomi  dapat dijadikan tempat kegiatan penyelidikan, mengungkapkan dan 

memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan materi ekonomi maupun pengembangan 

metode pembelajaran ekonomi. Perencanaan dan pengelolaan laboratorium pendidikan ekonomi 

yang baik dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan  pembelajaran ekonomi. 

 
Kata Kunci: Laboratorium Pendidikan Ekonomi, pembelajaran ekonomi 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu sarana dan 

prasarana yang harus dimiliki di 

perguruan tinggi  adalah 

laboratorium. Laboratorium 

mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran di 

perguruan tinggi. Semua program 

studi di universitas dituntut untuk 

memiliki laboratorium sebagai 

sarana penunjang dalam 

pembelajaran. Sebuah program studi 

dinyatakan baik apabila memiliki 

laboratorium yang lengkap dan 

mutunya sangat baik untuk proses 

pembelajaran. Keberadaan 

laboratorium sangat penting untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa 

dalam kegiatan praktikum maupun 

untuk mendalami suatu konsep 

melalui kegiatan eksperimen, 

simulasi maupun demontrasi. 

Program Studi Pendidikan 

Ekonomi (PSPE) yang ada di 

Lembaga Pendidikan Tenaga 

Keguruan (LPTK) perlu memiliki 

laboratorium. Sebagian besar PSPE 

mailto:lenynoviani79@gmail.com
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di LPTK sudah memiliki beberapa 

laboratorium. Jenis laboratorium 

yang ada di PSPE meliputi 

laboratorium  untuk praktik bisnis 

yang berupa mini market atau toko, 

laboratorium perbankan, 

laboratorium perpajakan, mini office, 

dan bursa efek. Laboratorium yang 

digunakan  untuk kegiatan  

praktikum  yang terkait dengan 

konsep-konsep ilmu ekonomi sangat 

terbatas keberadaannya. Salah satu  

LPTK yang telah memiliki 

laboratorium pendidikan ekonomi 

adalah FKIP UNS khususnya prodi 

pendidikan ekonomi. Laboratorium 

tersebut masih dalam tahap 

pengembangan, namun mahasiswa 

dan dosen sudah dapat 

memanfaatkannya.  

Keberadaan laboratorium, 

dapat membantu dosen dan 

mahasiswa dalam kegiatan belajar-

mengajar bidang studi ekonomi. 

Mahasiswa dan dosen dapat 

mempelajari konsep ekonomi 

mellaui kegiatan-kegiatan percobaan, 

simulasi miniatur kegiatan ekonomi, 

dan diskusi maupun metode 

penemuan yang lain.  Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa 

laboratorium mempunyai fungsi 

yaitu: 1) sarana untuk memecahkan 

masalah, 2) sarana bagi mahasiswa 

untuk melakukan eksperimen, 

latihan, demonstrasi atau metode 

yang lain, 3) melatih mahasiswa 

bersikap ilmiah, 4) dapat membantu 

mahasiswa dalam mengkonstruksi 

akan fakta, prinsip, konsep dan 

generalisasinya, 5) memberikan 

peluang kepada mahasiswa bekerja 

sama dengan teman, 6) melatih sikap, 

kebiasaan yang baik dan 

keterampilan yang bermanfaat 

(Richardson, 1957: 70). Dengan 

demikian, laboratorium menjadi 

tempat yang dapat bermanfaat untuk 

mendalami konsep ekonomi 

sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan serta 

dapat mengembangkan metode 

pembelajaran ekonomi.  

Laborataorium yang baik, 

perlu dilengkapi dengan berbagai 

peralatan yang menunjang. Peralatan 

di laboratorium pendidikan ekonomi 

dapat digunakan sebagai media 

maupun alat peraga dalam membantu 

proses belajar mengajar. Media 

dalam pembelajaran mempunyai 

peran membantu mahasiswa dalam 
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memahami konsep ekonomi dan 

membantu mereka memperoleh 

inspirasi dalam mengambangkan 

media pembelajaran ekonomi yang 

lain. Pada akhirnya, mahasiswa 

menjadi terampil dan terbentuklah 

sikap ilmiah serta memperoleh 

pengetahuan (Freedman, 1997: 353).  

Dalam laboratorium 

pendidikan ekonomi, mahasiswa 

dalam melakukan kegiatan 

praktikum untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dan 

memperbaiki miskonsepsi pada 

mahasiswa (Roth, 1992). Praktikum 

yang dilaksanakan di laboratorium 

pendidikan ekonomi tentunya terkait 

dengan miniatur kegiatan ekonomi, 

fenomena ekonomi dan perilaku-

perilaku ekonomi. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Laboratorium sebagai sarana 

yang seharusnya dimiliki semua 

program studi tidak terkecuali PSPE. 

Laboratorium di PSPE harus 

menunjang pembelajaran di PSPE 

tersebut karena laboratorium 

merupakan sarana atau tempat 

melakukan kegiatan praktek yang 

ditunjang oleh adanya peralatan-

peralatan yang sesuai dan menunjang 

kegiatan praktikum (Widyarti, 

2005:1).  

Dengan demikian, 

laboratorium pendidikan ekonomi 

merupakan sarana untuk melatih 

mahasiswa dalam melakukan 

demonstrasi, percobaan, penelitian, 

dan pengembangan pengetahuan 

yang terkait dengan pendidikan 

ekonomi. Laboratorium yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa dan dosen 

PSPE tidak hanya terbatas pada 

ruangan untuk percobaan ilmiah. 

Kehidupan masyarakat yang terkait 

dengan perilaku ekonomi dan 

fenomena ekonomi dapat dijadikan 

laboratorium. Dalam artikel ini, 

hanya dibatasi pada laboratorium 

yang  berupa ruangan untuk kegiatan 

praktik maupun kegiatan belajara 

mengajar  mahasiswa di PSPE. 

Laboratorium sebagai sarana 

dan prasaran penunjang kegiatan 

belajar mahasiswa. Kegiatan belajar 

adalah belajar yaitu suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai 
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sikap. Hasil dari belajar tidak hanya 

sekedar perubahan tingkah laku 

namun juga perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap 

(Winkel, 2004:59). Pembelajaran 

ekonomi yang bermakna dapat 

diwujudkan melalui pemanfaatan 

laboratorium. Pembelajaran yang 

bermakna adalah pembelajaran yang 

tidak hanya menyampaikan teori 

saja, namun juga mengkaitkan teori 

dengan kehidupan nyata.  Hubungan 

antara teori dan praktek merupakan 

alasan logis mengapa laboratorium 

dalam proses pembelajaran  menjadi 

penting.  

Decaprio (2013) menyatakan 

bahwa secara umum laboratorium 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) 

Menyeimbangkan  antara  teori  dan  

praktik  ilmu  dan  menyatukan 

antara teori dan praktik, 2) 

Memberikan keterampilan kerja 

ilmiah bagi para peneliti, baik dari 

kalangan mahasiswa, dosen ataupun 

peneliti lainnya, 3) Memberikan dan 

memupuk keberanian para peneliti  

untuk  mencari  hakikat  kebenaran  

ilmiah  dari suatu objek keilmuan 

dalam lingkungan alam dan 

lingkungan sosial, 4) Menambah  

keterampilan  dan  keahlian  para  

peneliti  dalam mempergunakan alat 

media yang tersedia di dalam 

laboratorium untuk mencari dan 

menentukan kebenaran ilmiah sesuai 

dengan berbagai macam riset atau 

pun eksperimentasi yang akan 

dilakukan, 5) Memupuk rasa ingin 

tahu kepada para peneliti mengenai 

berbagai macam keilmuan sehingga 

sehingga akan mendorong mereka 

untuk selalu   mengkaji   dan   

mencari   kebenaran   ilmiah   dengan   

cara penelitian, uji coba maupun 

eksperimentasi, 6) Laboratorium 

dapat memupuk dan membina rasa 

percaya diri para peneliti dalam 

keterampilan yang diperoleh atau 

terhadap penemuan yang didapat 

dalam proses kegiatan kerja di 

laboratorium, 7) Laboratorium dapat 

menjadi sumber belajar untuk 

memecahkan berbagai masalah 

melalui kegiatan praktik, baik itu 

masalah dalam pembelajaran, 

masalah akademi, maupun masalah 

yang terjadi ditengah masyarakat 

yang membutuhkan penanganan, 8) 

Laboratorium dapat menjadi sarana 

belajar bagi para mahasiswa, dosen, 
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aktivis, peneliti dan lain-lain untuk 

memahami ilmu pengetahuan yang 

masih bersifat abstrak sehingga 

menjadi sesuatu yang bersifat 

konkret dan nyata. 

Di samping peranannya 

yang menunjang kegiatan belajar 

mengajar, laboratorium pendidikan 

ekonomi merupakan sumber belajar. 

Arif S.Sadiman (2011: 6) 

mendefinisikan sumber belajar 

sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk belajar. Pemilihan  

sumber belajar harus memperhatikan 

3 (tiga) persyaratan sebagai berikut 

(Percival & Ellington (1988) : 1) 

harus dapat tersedia dengan cepat, 2) 

harus dapat memungkinkan siswa 

untuk memacu diri sendiri, 3) harus 

bersifat individual, misalnya harus 

dapat memenuhi berbagi kebutuhan 

para siswa dalam belajar mandiri.  

Sumber belajar ekonomi 

digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, memperluas serta 

melengkapi bahan pelajaran 

ekonomi, dan sebagai kerangka 

mengajar materi ekonomi yang 

sistematik. Oleh karena itu, sumber 

belajar ekonomi akan menjadi 

bermakna bagi siswa maupun guru 

apabila sumber belajar ekonomi 

dikelola dengan baik untuk  

memungkinkan mahasiswa dapat 

memanfaatkannya sebagai sumber 

belajar ekonomi. Apabila tidak 

dikelola dan tidak dapat 

dimanfaatkan mahasiswa, maka 

sumber belajar yang berupa 

laboratorium, lingkungan alam 

sekitar, benda atau orang, tidak 

berarti sama sekali (Arif S.Sadiman, 

2011: 28). 

Pengelolaan laboratorium 

pendidikan ekonomi dapat dilakukan 

melalui perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan. Pengelolaan 

laboratorium dimaksudkan sebagai 

penataan sumber daya, baik 

manusianya maupun fasilitas, bahan, 

dan alat serta biaya yang digunakan 

untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. Permasalahan 

pengelolaan laboratorium perlu 

mendapat perhatian, karena kondisi 

laboratorium yang tidak terkelola 

dengan baik, tidak akan memberi 

manfaat bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran di PSPE. Berdasarkan  

uraian tersebut di atas, tujuan 

penulisan artike ini adalah untuk 

megetahui model laboratorium yang 
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dapat dikembangkan di PSPE agar 

laboratorium yang sudah ada dapar 

efektif dan menunjang kualitas 

pembelajaran ekonomi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Obyek 

penelitian ini adalah laboratorium 

pendidikan ekonomi. Subyek 

penelitian yaitu mahasiswa dan 

dosen PSPE FKIP UNS. Data  yang 

digunakan adalah data primer  yaitu 

berbagai informasi dan keterangan 

yang diperoleh langsung dari 

sumbernya yaitu informasi dosen dan 

mahasiswa PSPE. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara terencana tidak 

terstruktur Teknik analisis data yaitu 

dengan melakukan analisis di 

lapangan. Analisis di lapangan 

dilakukan dengan melalui tiga tahap 

yaitu reduksi data, menyajikan data 

dalam pola dan penyimpulan hasil 

temuan pada lapangan. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Mahasiswa dan dosen 

mengharapkan fasilitas belajar di 

kampus tersedia secara layak dan 

lengkap. Fasilitas belajar di UNS 

seperti perpustakaan, jaringan 

internet, selter untuk diskusi sudah 

memadai dan baik. Fasilitas yang 

terkait dengan kegiatan belajar 

mengajar  perlu  lebih diperhatika 

misalnya ruang kuliah dan 

laboratorium. Ruang kuliah sudah 

tersedia, kebersihan baik, pengaturan 

ruang juga sudah baik, namun yang 

perlu adanya perawatan terhadap 

peralatan yang ada diruangan. 

Perawatan fasilitas menjadi penting 

karena menunjang kenyamanan 

proses pembelajaran di ruang kelas. 

LCD/proyektor dan pendingin 

ruangan sering kali menjadi masalah 

di kelas.  

 Di FKIP UNS Program Studi 

Pendidikan Ekonomi (PSPE) 

memiliki 2 (dua) ruang laboratorium, 

yaitu laboratorium pendidikan 

ekonomi dan laboratorium bisnis 

yang berupa mini market. 

Laboratorium bisnis digunakan 

sebagai wadah atau sarana bagi 

mahasiswa untuk mempraktikan teori 

yang terkait dengan manajemen 

bisnis, kewirausahaan dan studi 

kelayakan bisnis. Laboratorium 

pendidikan ekonomi merupakan 
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laboratorium yang digunakan untuk 

mempraktikan/mensimulasikan teori-

teori yang terkait dengan konsep 

ilmu ekonomi.  Menurut persepsi 

mahasiswa dan dosen, kedua 

laboratorium tersebut mempunyai 

manfaat dan berperan dalam 

membantu mereka mempelajari 

konsep manajemen bisnis dan ilmu 

ekonomi.  

 Laboratorium bisnis sudah 

baik pengelolaannya mulai dari 

perencanaa, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Di laboratorium bisnis 

terdapat SOP atau manual prosedure 

yang sudah dilaksanakan oleh PSPE. 

Sedangkan laboratorium pendidikan 

ekonomi masih dalam tahap 

pengembangan. Dalam upaya 

mengembangkan laboratorium 

pendidikan ekonomi, mahasiswa 

berpendapat bahwa laboratorium 

pendidikan ekonomi seharusnya 

mempu menjadi tempat praktikum 

dalam membuat media pembelajaran 

ekonomi, tempat untuk memecahkan 

masalah-masalah/tugas-tugas yang 

terkait dengan mata kuliah ekonomi. 

Menurut mahasiswa laboratorium 

pendidikan ekonomi  saat ini sudah 

dilengkapi dengan sumber belajar, 

alat peraga, dan media yang dapat 

digunakan oleh dosen dan 

mahasiswa. Sumber belajar yang 

berupa buku referensi ekonomi, 

kamus ekonomi dan buku referensi 

tentang pembelajaran ekonomi masih 

sangat terbatas. Papan kurva/grafik 

untuk media pembelajaran variatif 

dan jumlahnya  memadai, namun 

penggunaannya belum maksimal.  

Pelaksanaan kegiatan di 

laboratorium pendidikan ekonomi ini 

perlu dibuat perencanaan mulai dari 

penyusunan jadwal pengunaan 

laboratorium, jenis kegiatan 

praktikum/simulasi/percobaan, dan 

pengampu/pengajar. Menurut 

mahasiswa, dosen yang sudah 

memanfaatkan laboratorium 

pendidikan ekonomi hanya 2 orang 

dari 17 dosen. Dosen yang 

menggunakan laboratorium beserta 

peralatan yang ada mempuyai 

kemampuan mengajar yang baik, 

dapat memanfaatkan media atau alat 

peraga yang terdapat di laboratorium 

secara efektif. Mahasiswa merasa 

senang jika belajar ekonomi dengan 

menggunakan media dan alat peraga. 

Pemanfaatan laboratorium 

pendidikan ekonomi tidak hanya 
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untuk kegiatan belajar ekonomi, 

mahasiswa juga memanfaatkannya 

untuk mencontoh atau meniru media 

pembelajaran untuk kegiatan 

Program Praktik Lapangan di 

sekolah. Mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi diberi 

keleluasaan memanfaatkan 

laboratorium sebagai sarana 

mengembangkan model dan media 

pembelajaran ekonomi. Di dalam 

pelaksanaanyanya, mahasiswa yang 

memenfaatkan laboratorium untuk 

skripsi belum banyak. Hal ini 

disebabkan karena belum ada 

sosialisasi tentang laboratorium 

pendidikan ekonomi.  

Mahasiswa merasa 

kebingungan jika akan meminjam 

atau memanfaatkan laboratorium 

pendidikan ekonomi karena belum 

ada petugas khusus yang ditunjuk 

oleh program studi yang mengelola 

laboratorium. Selama ini pengelolaan 

laboratorium pendidikan ekonomi 

hanya diserahkan kepada asisten 

program studi. Kenyataan ini 

dirasakan menghambat mahasiswa 

dalam memanfaatkan laboratorium.  

Pengawasan kegiatan di 

laboratorium pendidikan ekonomi 

dilakukan oleh dosen yang mengajar 

saja. Seperti diuraikan sebelumnya, 

petugas laboratorium di PSPE belum 

ada. Dengan demikian, peralatan 

maupun fasilitas laboratorium yang 

sudah ada rawan dari kehilangan atau 

sulit melacak jika ada mahasiswa 

atau pihak lain yang meminjam.  

Profil laboratorium 

pendidikan ekonomi yang ideal  

menurut mahasiswa dan dosen PSPE 

FKIP UNS adalah: 1) fasilitas  

memadai: tersedia pendingin 

ruangan, LCD, komputer, papan 

tulis, bahan habis pakai untuk 

kegiatan praktik pembelajaran 

ekonomi, buku referensi, kamus 

ekonomi, data-data yang terkait 

dengan materi ekonomi, alat peraga, 

media pembelajaran, jaringan 

internet; 2) Perencanaan yang 

terstruktur yang meliputi: jadwal 

penggunaan laboratorium, buku 

manual prosedur, buku peminjaman, 

dan prosedur pelaksanaan praktik di 

laboratorium; 3) Sumber daya 

manusia meliputi: tersedianya 

petugas pengelola laboratorium 

(laboran); 4) Pelaksanaan meliputi: 

pelaksanaan pembelajaran berbasis 

laboratorium untuk materi-materi 
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ekonomi yang sesuai, pendampingan 

dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran ekonomi yang inovatif, 

pendampingan pengembangan media 

pembelajaran ekonomi, 

pendampingan pengembangan 

penilaian untuk pembelajaran 

ekonomi dan kegiatan penunjang 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran ekonomi. 

 

SIMPULAN 

Laboratorium berguna bagi 

semua program studi yang ditujukan 

untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk di PSPE. 

Laboratorium pendidikan ekonomi 

sebagai sumber belajar bagi 

mahasiswa untuk melakukan 

percobaan terkait dengan ilmu 

ekonomi perlu dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

Ruangan laboratorium beserta 

kelengkapan peralatannya tidak akan 

dapat berfungsi maksimal jika tidak 

didukung oleh  kegiatan 

pembelajaran di laboratorium.   

Pembelajaran yang 

berbasis laboratorium ini, akan 

membantu memudahkan dosen 

maupun mahasiswa dalam 

memahami konsep melalui proses 

konstruktifistik, meningkatkan 

penguasaan materi yang ada 

hubungannya dengan bahan yang 

dipelajari, dan mengembangkan 

keterampilan berpikir. 

Peranan laboratorium 

pendidikan ekonomi cukup besar 

terhadap keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar ekonomi. Sebagai 

sarana untuk melakukan kegiatan 

percobaan dan penyelidikan, 

laboratorium pendidikan ekonomi 

memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa dalam memahami dan 

menguasai materi pelajaran yang 

sedang dipelajari atau disampaikan 

dosen. Sedangkan bagi dosen, 

kegiatan belajar mengajar 

mengurangi adanya verbalisme pada 

mahasiswa, dan menjadikan 

pengajaran menjadi lebih menarik, 

tidak membosankan, yang pada 

akhirnya dapat mengembangkan 

keterampilan dan keberhasilan 

pengajaran ekonomi itu sendiri.  

Kegiatan ilmiah di laboratorium akan 

memunculkan transfer knowledge 

yang terkait dengan aplikasi model 

pembelajaran yang inovatif yang 

berguna bagi lulusan LPTK, 
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khususnya PSPE.  Dalam mengelola 

laboratorium perlu memperhatikan 

manajemen pengelolalan 

laboratorium yang meliputi 

perencanaa, pengorganisasian, 

pelaksanaan,  dan penilaian. 

Pengelola program studi perlu 

menunjuk  seorang 

pengelola/laboran, pengadaan 

fasilitas yang memadai dan layak, 

menyusun buku manual prosedur,  

sosialisasi keberadaan laboratorium 

bagi semua mahasiswa.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna religiusitas Hindu dalam aktivitas ekonomi 

wirausaha dengan menggunakan pendekatan fenomenologi transendental yang berfokus pada 

deskripsi tentang pengalaman hidup informan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa makna 

religiusitas Hindu pada aktivitas ekonomi wirausaha merupakan keyakinan yang dimiliki oleh 

seorang wirausaha untuk bersikap lebih baik, bahagia, dan nyaman bekerja dalam meningkatkan 

kualitas dan produktivitas kerjanya. Religiusitas mendorong sikap yang lebih bijak dalam 

menghadapi tantangan usaha. Selain itu, keyakinan bahwa Tuhan selalu ada  dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi, sekeras apapun berusaha tanpa restu Tuhan tidak akan berhasil. Rasa syukur 

kepada Tuhan diwujudkan dengan yadnya yang tulus ikhlas serta untuk mewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan, yang dalam agama Hindu dikenal dengan moksartham jagadhita ya ca iti 

dharma. 

 
Kata Kunci: Religiusitas, Aktivitas Ekonomi, Wirausaha. 

 

 

Pendahuluan 

Manusia sebagai makhluk 

sosial tidak akan pernah lepas dari 

aktivitas ekonomi sebab aktivitas ini 

memang harus dilakukan manusia 

dalam hidupnya. Manusia juga 

dikenal dengan homo economicus 

yaitu manusia yang dalam melakukan 

tindakan ekonomi didorong oleh 

kepentingan sendiri dan bertindak 

berdasarkan asas atau prinsip 

ekonomi(Liu & Xin, 2013).Tindakan 

ekonomidilakukandengan aktivitas 

ekonomi yang dijalankan secara 

efisien. Aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh manusia bertujuan 

mendapatkan barang atau jasa untuk 

mencapai kesejahteraan dalam 

hidupnya. Jenis aktivitas ekonomi 

dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 

aktivitas produksi, distribusi dan 

konsumsi (Noor, 2007:3). 

Aktivitas ekonomi bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, baik sekarang maupun yang 

akan datang. Kesejahteraan 

masyarakat dipengaruhi oleh aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut. Beberapa 

aktivitas ekonomi yang dilakukan di 
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Bali antara lain membuat anyaman, 

memproduksi kue, membuat sarana 

sembahyang (banten/canang) untuk 

dijual, sedangkan jasa yang 

menawarkan seperti jasa salon dan 

photocopy.  

Aktivitas ekonomi dilakukan 

oleh setiap orang dengan berbagai 

profesi yang digeluti. Dalam hal ini 

ditinjau dari profesi wirausaha, 

karena setiap orang harus benar-benar 

memikirkan bidang usaha yang 

digeluti untuk mewujudkan 

kesejahteraan hidup. Seorang 

wirausaha berperan dalam 

meningkatkan kepercayaan diri serta 

mengurangi tingkat kebergantungan 

terhadap orang lain, sehingga dapat 

menyediakan lapangan kerja bagi 

orang lain. Orang yang memiliki jiwa 

wirausaha mempunyai visi yang jelas, 

kreatif dan inovatif, jeli melihat 

peluang, mampu berorientasi pada 

kepuasan konsumen, keuntungan 

finansial, berani menanggung resiko, 

berjiwa kompetisi secara sehat dan 

adil, cepat, tanggap dan gerak cepat 

dan terakhir seorang wirausaha harus 

memiliki jiwa sosial (Astamoen, 

2005:53). Ketika seseorang 

memutuskan untuk menjadi 

wirausaha, harus mengetahui seluk 

beluk usaha yang akan dijalani serta 

mengetahui kelebihan dan 

kekurangan usaha yang akan 

ditekuninya. Keuntungan yang 

diterima seorang wirausaha yaitu 

keuntungan finansial, kebebasan, dan 

kepuasan dalam menjalani hidup. 

Wirausaha mengharapkan hasil yang 

sesuai dengan kerja yang dijalanan, 

kebebasan waktu dalam menjalankan 

usahanya dan memiliki kebebasan 

dalam menentukan arah 

keberhasilannya, sehingga memiliki 

rasa puas dengan hasil kerja dan 

pemikiran yang membuat wirausaha 

berhasil. Zulkifli (2009:33) 

menyatakan bahwa pemilihan bidang 

usaha yang tepat akan dapat 

mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan wirausaha. 

Dalam bidang ekonomi, 

khususnya dalam menjalankan usaha 

memiliki tujuan keuntungan sehingga 

ukuran orang yang berhasil dalam 

usaha, kalau ia memperoleh 

keuntungan. Akan tetapi keuntungan 

yang diperoleh berlandaskan moral-

agama.Sikap religiusitas Hindu 

dimiliki oleh setiap wirausaha yang 

sedang menjalankan kegiatan usaha 
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dalam bidang ekonomi. Seorang 

wirausaha memiliki kemampuan 

menilai peluang-peluang bisnis, 

membangun sumber daya kerja, 

membawa perubahan, inovasi yang 

mampu meningkatkan suatu nilai 

yang lebih besar dari sebelumnya 

untuk mengambil sebuah tindakan 

yang tepat guna untuk meraih 

kesuksesan. Religiusitas seringkali 

diidentikkan dengan keberagamaan, 

yang diartikan sebagai seberapa 

kokoh keyakinan, pengetahuan, 

pelaksanaan ibadah dan kaidah serta 

seberapa dalam penghayatan atas 

agama yang dianutnya.  

Religiusitas merupakan 

penghayatan seseorang terhadap 

ajaran agama atau kepercayaan yang 

dianutnya dengan melakukan ibadah 

sehari-hari seperti  berdoa. Faktor 

yang mempengaruhi religiusitas 

adanya pengaruh pendidikan dan 

faktor sosial yang mencakup semua 

pengaruh sosial dalam perkembangan 

sikap keagamaan, termasuk 

pendidikan orang tua, tradisi-tradisi 

sosial untuk menyesuaikan dengan 

berbagai sikap yang disepakati oleh 

lingkungan.Pemahaman makna 

religiusitas menjadi penting untuk 

dikaji karena dalam keseharian setiap 

wirausaha, religiusitas berperan 

penting dalam melaksanakan aktivitas 

ekonomi. Dengan pemaparan 

tersebut, penulis berkeinginan untuk 

mengetahui makna religiusitas Hindu 

pada aktivitas ekonomi wirausaha. 

Tulisan ini diorganisasikan sebagai 

berikut: pada bagian berikutnya 

menguraikan tentang kajian literatur 

yang membahas religiusitas, aktivitas 

ekonomi dan wirausaha. Bagian 

kedua tentang pendekatan 

fenomenologi transcendental yang 

digunakan untuk memahami makna 

dari topik penelitian. Pada bagian 

ketiga menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan tentang makna 

religiusitas Hindu dalam aktivitas 

ekonomi wirausaha. 

Terakhir,penyampaian simpulan 

penelitian ini. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Religiusitas 

Salah satu prinsip dasar 

agama, bahwa Tuhan mengamati apa 

yang dilakukan manusia. Individu 

percaya bahwa mereka terus-menerus 

dipantau oleh-Nya, yang memiliki 

kekuatan untuk menghukum mereka 
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yang menyimpang dari norma dan 

memberikan pahala bagi orang-orang 

yang mengikuti aturan-Nya (Johnson 

& Krueger, 2004; Norenzayan & 

Shariff, 2008). Pendapat ini diperkuat 

oleh Sharma & Sharma(2006) 

mengungkapkan bahwa doa telah 

digunakan untuk mengintervensi diri 

sendiri selama berabad-abad. Doa ini 

ada di dalam religiusitas dan 

aktivitas,yang dapat secara umum 

atau khusus digunakan untuk diri 

sendiri, orang lain atau untuk semua; 

untuk dewa tertentu atau sesuatu yang 

lebih umum. 

Oppong (2013) 

mengungkapkan bahwa religiusitas 

sebagai penentu penting dari 

pembentukan identitas diri. Orang 

yang religius tidak memandang setiap 

persoalan dengan cara yang negatif, 

mereka akan memiliki sikap batin 

yang ikhlas menerima kenyataaan 

hidup, karena kepuasan hidup juga 

ditentukan oleh cara pandang diri 

terhadap fenomena yang terjadi. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan Ellison 

& Levin (1998), Williams & Sternthal 

(2007) menemukan bahwa mereka 

dengan religiusitas tinggi, lebih sehat 

dan bahkan hidup lebih lama. Begitu 

pula pendapat Begum &Osmany 

(2016) bahwa religiusitas telah 

ditemukan berkorelasi positif dengan 

kesejahteraan. Selain itu Keller, et al 

(2007) mengungkapkan bahwa 

religiusitas adalah pondasi makna 

etika, karena orang yang religius 

dapat mengenali Tuhan sebagai 

sumber standar etika. 

Aktivitas ekonomi 

Aktivitas ekonomi bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

apapun pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang tujuannya untuk 

memenuhi keperluan hidup. Noor 

(2007:5) menyatakan bahwa aktivitas 

ekonomi adalah pemenuhan 

kebutuhan (needs) dan keinginan 

(wants) melalui aktivitas investasi, 

produksi dan distribusi barang dan 

jasa yang dilakukan oleh konsumen 

dan produsen melalui mekanisme 

transaksi atau pertukaran, dimana 

masing-masing pihak mendapatkan 

kepuasan. Hal ini juga diungkapkan 

oleh Sukirno (2014:4) bahwa 

aktivitas ekonomi merupakan 

kegiatan untuk memproduksi barang 

dan jasa serta mengkonsumsi barang 

dan jasa tersebut.  

Wirausaha 
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Seseorang yang jeli melihat 

peluang usaha merupakan modal awal 

utuk menjadi wirausaha, karena 

dalam menjalankan usaha dituntut 

utuk percaya diri, kreatif, inovati, 

berani mengambil resiko serta 

mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi. Baswori (2016) 

menyatakan bahwa wirausaha adalah 

orang yang melakukan usaha sendiri 

dengan segala kemampuan yang 

dimilikinya. Begitu pula Slamet, dkk 

(2016) mengungkapkan bahwa 

wirausaha yaitu individu yang berani 

mengambil resiko dan memulai hal 

yang baru. Hal ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian Zain, et al. (2010) 

berpendapat bahwa faktor 

kepribadian merupakan faktor 

penentu yang penting untuk menjadi 

seorang wirausaha. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bermaksud 

untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian 

(Moleong, 2012:6). Triyuwono dkk, 

(2016:182) mengungkapkan bahwa 

fenomenologi merupakan ilmu 

tentang gejala alam, sosial dan 

manusia yang harus dicari hakikatnya 

atau maknanya.Makna dalam 

kehidupan sosial ada karena adanya 

kebiasaan, sehingga individu harus 

berinteraksi berdasarkan makna dari 

kebiasaan tersebut. Fenomenologi 

yang dimaksud yaitu fenomenologi 

transendental yang berfokus pada 

deskripsi tentang pengalaman hidup 

informan (Creswell, 2014:110). Ini 

dikaji melalui prosesepoche 

(pengurungan) yang merupakan salah 

satu konsep dari Husserls, yaitu 

peneliti harus menyingkirkan 

pengalaman mereka untuk 

memperoleh persfektif yang baru 

terhadap fenomena yang dipelajari 

(Moustakas, 1994).  

Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini mengekplorasi makna 

religiusitas Hindu dalam aktivitas 

ekonomi wirausaha dengan 

melakukan wawancara kepada para 

informan terkait pengalaman mereka 

dalam menjalankan aktivitas 

ekonomi. Peneliti memaparkan 

makna dari hasilwawancara tentang 

religiusitas Hindu wirausaha yang 

melakukan aktivitas ekonomi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penelitian ini dilakukan pada 

wirausaha Bali yang beragama Hindu 

dengan alasan bahwa religiusitas 

masyarakat Bali dapat dilihat dari sisi 

pelaksanaan ritual yang meliputi 

berbagai bidang kehidupannya. 

Religiusitas Hindu yang ada di Bali 

berkaitan erat dengan hubungan 

manusia dengan Tuhan.  

Dalam hal ini, seorang 

wirausaha yang menjalankan usaha 

memiliki keterkaitan dengan sikap 

religiusitas. Hal ini diungkapkan oleh 

salah satu wirausaha. Dia 

mengungkapkan bahwa selalu 

bersyukur setiap hari dengan 

bersembahyang menggunakan sarana 

canang sari dan dupa sebelum bekerja 

di tempat menjalankan usaha. Berikut 

pemaparannya: 

“Sebelum saya bekerja, 

saya selalu 

bersembahyang di tempat 

kerja dengan 

mempersembahkan 

canang sari sebagai 

wujud syukur saya dalam 

memulai aktivitas kerja 

karena dengan hal ini 

akan memberikan 

ketenangan dalam 

bekerja, saya memohon 

kepada Tuhan agar 

pekerjaan hari ini 

dilancarkan, diberikan 

ketenangan dan 

ketentraman dalam 

bekerja serta memohon 

agar usaha hari ini 

membuahkan hasil. Begitu 

pula ketika sudah selesai 

bekerja, saya juga 

bersembahyang sebagai 

rasa syukur, bahwa 

pekerjaan hari ini bisa 

berjalan, dan memohon 

agar esok hari bisa 

memberikan hasil lebih 

baik dari hari ini”. 

Religiusitas dimaknai sebagai rasa 

wujud syukur dan keyakinan yang 

memberikan ketenangan dalam 

bekerja. Sikap tenang dalam 

mengerjakan usaha akan memberikan 

hasil yang lebih maksimal. 

Keseimbangan psikis dan fisik sangat 

diperlukan dalam menghadapi segala 

situasi dan kondisi pada saat 

menjalankan aktivitas ekonomi. 

Dengan ketenangan yang dimiliki 

oleh seorang wirausaha, akan 

membantu dalam membuat keputusan 
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usaha yang lebih baik. Dengan 

keyakinan tersebut akan memberikan 

rasa aman bekerja, sehingga apapun 

hasilnya akan diterima dengan ikhlas. 

Sikap ikhlas yang sudah ada sejak 

awal bekerja, akan membuat setiap 

orang lebih kuat bertahan 

menghadapi cobaan dalam usaha. 

Keikhlasan dalam melakukan 

aktivitas kerja di bidang ekonomi juga 

akan membuat seseorang bekerja 

sesuai dengan norma. Hanya dengan 

sikap ikhlaslah setiap orang bisa 

mendekatkan diri dengan Tuhan. 

Pendapat serupa juga diungkapkan 

oleh wirausaha lain seperti 

pemaparan berikut: 

“Jika saya akan bekerja, 

selalu saya ngaturang 

canang sari, karena 

dengan begitu perasaan 

saya menjadi tentram, 

berpikir positif dan 

bahagia untuk usaha hari 

ini yang saya jalani 

sehingga ketika konsumen 

datang ke tempat saya 

untuk melihat produk 

yang saya jual saya awali 

dengan berkata dan 

bersikap positif dalam 

memberikan layanan. 

Saya sangat meyakini 

bahwa apapun yang 

terjadi hari ini merupakan 

kehendak Tuhan, saya 

harus lapang dada 

menerimanya. Kadang-

kadang dalam satu hari 

ada saja kejadian dalam 

usaha yang tidak bisa kita 

duka baik yang 

menguntungkan maupun 

yang kurang enak. Maka 

dari itu, saya perlu 

mendekatkan diri kepada 

Tuhan agar kejadian 

dalam usaha memberikan 

pelajaran yang berharga, 

sehingga saya harus bisa 

mengambil sisi positif dari 

setiap peristiwa yang saya 

alami dalam usaha” 

Berdasarkan pengalaman serta 

pemaknaan religiusitas hindu seperti 

yang diungkapkan tersebut, setiap 

wirausaha membuat suatu langkah 

awal berupa kebiasaan positif, yang 

dimulai dari berpikir, berkata dan 

bersikap positif, dengan itu akan 

mendekatkan diri pada kesuksesan. 

Seorang wirausaha harus bisa 
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menjaga sikap positif yang dimiliki 

sehingga akan tetap fokus pada 

pekerjaan yang dijalani sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat pada 

waktunya.Keyakinan akan 

kesuksesan setiap hari bisa 

dilaksanakan dengan bekerja lebih 

tenang, perasaan tentram dan bahagia. 

Dalam setiap usaha yang 

dijalani tentu akan mendapat cobaan 

berupa tantangan maupun hambatan. 

Hal ini merupakan kejadian yang 

memang bisa terjadi dalam setiap 

usaha. Kejadian ini memberikan 

makna tersendiri bagi seorang 

wirausaha, seperti yang diungkapkan 

berikut ini: 

“Pernah pada saat 

tertentu saya dalam 

menjalankan 

usahasedikitmendapakan

hasil atau tidak sesuai 

harapan, hal ini 

merupakan tantangan 

berat yang harus dilalui, 

karena pada saat itu saya 

berpikir apa yang salah. 

Jadi hal ini merupakan 

cobaan yang cukup berat 

yang harus saya lalui. 

Dengan kejadian tersebut, 

saya harus berpikir untuk 

menggunakan strategi 

lain yang lebih baik untuk 

hari esok, artinya dengan 

mengalami kejadian 

tersebut saya harus 

mempunyai rencana 

kedua yang perlu 

diterapkan agar 

konsumen kembali mau 

tertarik terhadap produk 

yang saya pasarkan. Tapi 

dengan pendekatan dan 

berserah diri pada tuhan, 

saya harus bisa bersikap 

bijaksana dalam 

menghadapi segala 

sesuatu yang terjadi. 

Artinya saya tidak boleh 

menyalahkan siapapun 

dalm hal ini, karena itu 

saya berpikir untuk tetap 

tenang, fokus terhadap 

tujuan utama yang ingin 

dicapai, sehingga dengan 

pemikiran tersebut saya 

harus kembali bangkit 

untuk hari esok yang lebih 

baik. Dengan demikian 

harapan-harapan baik 
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akan terus ada dan perlu 

dipelihara dengan tekad 

bahwa apa yang kita 

kerjakan pasti akan ada 

hasilnya. 

Hal ini memberikan makna bahwa 

apapun yang terjadi dalam setiap 

usaha yang dijalankan, wirausaha 

bersikap bijak dan mampu mengatasi 

serta mencari jalan keluar terbaik bagi 

setiap permasalahan. Setiap tindakan 

yang diambil pasti diawali dengan 

sikap bijak yang dimiliki seorang 

wirausaha. Bijak yang dimaksud 

sesuai denga etika moral. Bijak dalam 

berfikir, berkata, bertindak sesuai 

dengan kebenaran yang ada. 

Didalam berwirausaha ada 

beberapa aspek yang menentukan 

berhasil tidaknya suatu usaha yang 

dijalankan. Diantaranya aspek modal, 

pengelolan maupun pemasaran. Hal 

lain yang paling penting adalahselalu 

melibatkan Tuhan dalam setiap 

aktivitasdalam melaksanakan usaha di 

bidang ekonomi, Tuhan selalu ada 

untuk memberikan karunia-Nya. 

Pernyataan ini disampaikan oleh 

wirausaha: 

“Agama merupakan 

pelita hati masing-masing 

individu, yang tidak bisa 

dirasakan oleh orang lain. 

Ketenangan tidak bisa 

diukur, hanya bisa 

dirasakan saja”. Dalam 

bekerja selalu ada 

tangan-tangan Tuhan, 

sekeras apapun 

berusaha/bekerja tanpa 

restu Tuhan maka tidak 

akan berhasil”. 

Makna dari pernyataan ini adalah 

agama Hindu bersifat vertikal, 

keyakinan dan kepercayaan masing-

masing orang berbeda-beda dan 

kepuasan itu sendiri yang bisa 

dirasakan oleh orang yang 

bersangkutan. Tuhan selalu hadir 

dalam setiap aktivitas ekonomi yang 

dijalankan oleh wirausaha. 

Uangkapan yang serupa juga 

disampaikan oleh seorang 

wirausaha, bahwa: 

“Agama menafkahi 

aktivitas ekonomi, 

semasih ada kegiatan 

keagaamaan perputaran 

ekonomi akan terus jalan 

walaupun terjadi resesi. 

Orang Bali seperti saya 

selalu melakukan 
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kegiatan agama dengan 

sembahyang tiga kali 

sehari menggunakan 

sarana canang maupun 

banten, ini akan 

memberikan efek bagi 

semua wirausaha. Jenis 

aktivitas apapun yang 

digeluti akan terus 

berjalan, aktivitas 

ekonomi bergerak (tidak 

pernah diam). Contohnya: 

ketika membuat banten 

ataupun canang sari, 

mulai dari pedagang 

janur, daun sirih, bunga, 

daun pisang, kelapa, pasti 

akan laku. Sehingga 

perputaran ekonomi 

menjadi aktif. Saya 

meyakini setiap orang 

yang mencari nafkah 

seperti saya selalu akan 

memohon keselamatan 

dan kesejahteraan kepada 

Tuhan, sehingga dengan 

kegiatan tersebut mampu 

monopang ekonomi usaha 

kecil”.  

Dari paparan tersebut dapat dimaknai 

bahwa religiusitas Hindu 

memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pergerakan aktivitas 

ekonomi. Apapun usaha yang 

dijalankan, walau hanya memiliki 

tanah sejengkal, pasti bisa 

dimanfaatkan, karena apabila 

ditanami akan mendatangkan hasil 

yang disa digunakan untuk 

menunjang kegiatan keagamaan 

dalam agama Hindu sehingga 

perputaran ekonomi terus 

berjalan.Kebutuhan canang sariyang 

besar bagi masyarakat Bali, juga 

memberikan berdampak positif pula 

bagi petani pedagangjanur, bunga,dan 

buah. Berbagai macam bunga yang 

dipakai sebagai perlengkapan 

pembuatan canang sarimempunyai 

mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi sehingga ini sangat membantu 

perputaran ekonomi pedagang kecil. 

Perwujudan bentuk 

religiusitas Hindu yang dijalankan 

oleh wirausaha seperti penuturan di 

bawah ini: 

“Religiusitas Hindu 

diwujudkan dalam bentuk 

yadnya yang tulus 

ikhlas.Dengan 

melaksanakan yadnya 

diyakini bahwa akan 
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mendatang hasil. Yadnya 

yang dilaksanakan antara 

lain Dewa Yadnya, 

Manusa Yadnya dan Pitra 

Yadnya. Walaupun dalam 

setiap yadnya yang 

dilaksanakan 

mengeluarkan sejumlah 

uang, tetapi wirausaha 

ikhlas, karena ini 

memberikan perasaan 

senang dan tentram”. 

Dewa Yadnya yang 

dilaksanakan berupa 

sembahyang 

menggunakan sarana 

banten, dana punia ke 

pura, memberikan 

sumbangan berupa 

sarana busana pura 

seperti tedung dll. 

Manusa yadnya yang 

dilaksanakan berupa suka 

duka (saling tolong 

menolong antar sesama), 

dengan datang ke rumah 

sesama saat acara suka 

maupun duka). Contoh 

Pitra yadnya yang 

dilaksanakan yaitu 

ngaben. Ini juga 

memerlukan biaya yang 

cukup besar. Tetapi 

yadnya dilaksanakan 

dengan iklhas”. 

Pernyataan ini diperkuat juga 

oleh wirausaha lain: 

“Yadnya tidak dipaksakan 

karena memiliki 

tingkatan-tingkatan 

antara lain, utama, 

madya, nista. Sehingga 

berapapun uang yang 

dimiliki setiap orang 

mampu untuk 

melaksanakan yadnya. 

Artinya saya 

melaksanakan yadnya 

sesuai dengan 

kemampuan saya” 

Berdasarkan pengalaman tersebut, 

religiusitas Hindu bisa dimaknai 

sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Tuhan diwujudkan dengan yadnya 

yang tulus ikhlas. Yadnya merupakan 

korban suci atau persembahan suci 

kepada Tuhan. Dalam Agama Hindu 

dikenal adanyaPanca Yadnyayang 

berarti lima persembahan suci yang 

tulus ikhlas. (1) Dewa Yadnya adalah 

persembahan suci yang ditujukan 

kepada Tuhan, biasanya dilakukan di 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

808 
 

Pura, yang bertujuan menyampaikan 

rasa bhakti dan syukur kepada Tuhan 

atas segala anugerah-Nya. Nala & 

Wiratmadja (1993:177) juga 

mengungkapkan bahwa upacara dewa 

yadnya dilaksanakan berdasarkan 

pada keyakinan akan adanya Tuhan, 

Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang 

manifestasinya dalam bentuk dewa-

dewa dan dewi-dewi, bhatara-bhatari. 

Melakukan Tri Sandhya 

(sembahyang) tiga kali dalam sehari. 

Selalu berdoa terlebih dahulu 

sebelum melakukan kegiatan. (2) 

Pitra Yadnya adalah persembahan 

suci yang ditujukan kepada leluhur 

dengan maksud untuk menyucikan 

roh-roh leluhur agar mendapat tempat 

yang lebih baik.Pitra atau pitara 

berarti leluhur atau nenek moyang 

(Nala & Wiratmadja, 1993:196). 

Contohnya menghormati orang tua 

dan melaksanakan ngaben bagi 

keluarga yang sudah meninggal 

dunia. (3) Rsi Yadnya adalah 

persembahan suci yang ditujukan 

kepada para Rsi dan guru karena 

beliau merupakan orang bijaksana 

yang memberikan bimbingan untuk 

menjaga kesejahteraannya. 

Contohnya  memelihara 

kesejahteraan dan kesehatan orang 

suci (Sulinggih dan pemangku).  (4) 

Manusa Yadnya adalah upacara yang 

dipersembahkan untuk memelihara 

hidup, kesempurnaan dan 

kesejahteraan manusia. Upacara 

manusa yadnya merupakan ekspresi 

keyakinan bahwa setiap tahapan 

hidup manusia mempunyai makna 

pendewasaan dan pematangan diri 

menuju kesempurnaan (Nala & 

Wiratmadja, 1993:196. Misalnya, 

saling menghormati dan menghargai 

antar sesama (5) Bhuta Yadnya adalah 

persembahan suci yang ditujukan 

kepada Bhuta Kala agar tidak 

mengganggu ketenangan hidup umat 

manusia, contohnya menjaga 

kebersihan lingkungan.Berapa uang 

yang dimiliki oleh seseorang pasti 

mampu untuk melaksanakan yadnya, 

karena dengan adanya tingkatan-

tingkatan yadnya. Setiap orang tidak 

perlu khawatir dengan keadaan 

keuangan. Yadnya tidak akan 

menggangu jalannya aktivitas 

ekonomi yang digeluti, jurtru memicu 

semangat kerja yang tinggi. 

Wirausaha juga memberikan 

pernyataan tentang keyakinan Tuhan 

yang memberikan karunia-Nya saat 
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bekerja.Ini sesuai dengan penuturan 

seorang wirausaha: 

“Keyakinan saya pada 

Tuhan, membesarkan hati 

saya dan tenaga kerja 

yang saya miliki untuk 

bekerja giat, sehingga 

dapat memberikan hasil 

yang maksimal. Produk 

yang kami hasilkan bisa 

diminati konsumen yang 

memberikan kepuasan 

tersendiri. Hal inilah yang 

memacu kami untuk terus 

berinovasi dan lebih 

kreatif lagi untuk 

meciptakan produk yang 

lebih variatif dan bisa 

bersaing dengan produk 

sejenis”. 

Dari pernyataan tersebut dapat 

diberikan makna bahwa religiusitas 

Hindu yang dijalankan wirausaha, 

dapat memberikan dorongan dalam 

bekerja untuk meningkatkan kualitas 

dan produktivitas kerjanya. Pendapat 

ini sejalan dengan pernyataan dari 

Wilson &Heyyel (1987:101) yang 

mengatakan bahwa kualitas kerja 

menunjukkan sejauh mana mutu 

seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya 

meliputi ketepatan, kelengkapan, dan 

kerapian”. 

Agama Hindu mencerahi 

kehidupan manusia dalam bidang 

ekonomi terutama dalam 

mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Selain itu, memberikan 

landasan moral bagi aktivitas dalam 

bidang ekonomi, juga mewujudkan 

kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini 

bisa dilihat dalam pelaksanaan 

upacara Hindu yang dilaksankan 

wirausaha. Berikut pernyataanya: 

“Dalam agama hindu 

terdapat hari raya bagi 

seorang wirausaha yang 

menjalankan aktivitas 

ekonomi, antara lain 

tumpek pengatag 

melindungi sumber 

kemakmuran dari 

tanaman dan tumpek 

kandang melindungi 

sumber kemakmuran dari 

peternakan. Dalam usaha 

perdagangan dikenal 

pura melanting yang 

dimaksudkan untuk 

melindungi sumber 

kemakmuran dari sektor 
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bisnis. Tumpek landep 

sebagai rasa syukur 

kepada Tuhan karena 

diberikan kemampuan 

dalam menciptakan 

teknologi yang dapat 

mempermudah hidup. 

Upacara lainnya adalah 

buda wage klawu yang 

dilakukan oleh 

wirausahaHindu di Bali, 

terutama yang membuka 

usaha perdagangan. 

Biasanya pada setiap 

tempat untuk menyimpan 

uang, diberikan sesajen 

khusus sebagai ungkapan 

rasa terima kasih atas 

pemberian-Nya.  

Dengan demikian, makna religiusitas 

dalam upacara yang dilaksanakan 

bahwa setiap upacara bertujuan 

secara ekonomi untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan, 

dalam agama Hindu dikenal dengan 

moksartham jagadhita ya ca iti 

dharma yang berarti tujuan hidup 

untuk mencapai kesejahteraan di 

dunia ini maupun mencapai moksa 

yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. 

Baik agama maupun aktivitas 

ekonomi keduanya dapat saling 

mendukung dan melindungi. Agama 

dapat menjadi sumber moral bagi 

kegiatan dalam bidang ekonomi itu 

sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Religiusitas merupakan 

penghayatan seseorang terhadap 

ajaran agama atau kepercayaan yang 

dianutnya dengan melakukan ibadah 

sehari-hari seperti  

berdoa.Religiusitas dimaknai sebagai 

rasa wujud syukur dan keyakinan 

yang memberikan ketenangan dalam 

bekerja, sehingga setiap wirausaha 

membuat suatu langkah awal berupa 

kebiasaan positif, bersikap bijak dan 

mampu mengatasi serta mencari jalan 

keluar terbaik bagi setiap 

permasalahan. Setiap tindakan yang 

diambil pasti diawali dengan sikap 

bijak yang dimiliki karenakeyakinan 

dan kepercayaan masing-masing 

orang berbeda-beda dan kepuasan itu 

sendiri yang bisa dirasakan oleh orang 

yang bersangkutan.  

Tuhan selalu hadir dalam 

setiap aktivitas ekonomi yang 

dijalankan oleh wirausaha. 

Religiusitas Hindu memberikan 
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dampak terhadap pergerakan aktivitas 

ekonomi.Berdasarkan hal tersebut, 

religiusitas Hindu bisa dimaknai 

sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Tuhan diwujudkan dengan yadnya 

yang tulus ikhlas, karena dapat 

memberikan dorongan dalam bekerja 

untuk meningkatkan kualitas dan 

produktivitas kerjanya. Hal ini 

disertai dengan kegiatan upacara 

Hindu yang bertujuan secara ekonomi 

untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan, dalam agama Hindu 

dikenal dengan moksartham 

jagadhita ya ca iti dharma yang 

berarti tujuan hidup untuk mencapai 

kesejahteraan di dunia ini maupun 

mencapai moksa yaitu kebahagiaan di 

akhirat kelak. 
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ABSTRAK 

 
Untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM, salah satu strategi yang penting 

adalah program kemitraan. Program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM 

menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN/BUMS yang disisihkan dari 

laba bersih sejumlah 1-2%. Penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 

memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM telah menjadi salah satu pilihan trategis 

banyak negara berkembang agar supaya memperkuat dan dapat meningkatkan daya saing UMKM. 

PT Sucofindo (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiki Program Kemitraan dan 

Majemen Lingkungan terhadap UMKM. Dalam program kemitraan melalui pola pembinaanya 

yaitu dengan memberikan pelatihan, dana hibah pengembangan usaha, pameran ke luar negeri, 

bantuan proses untuk ekspor produk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriftif. Cara memperoleh data yang dilakukan dengan study kepustakan 

(library research), pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) 

untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM Almira Hand Made. Hasil dari 

penelitian ini adalah dalam pengelolaan UMKM Almira Hand Made dilakukan dengan majemen 

yang baik dan melibatkan karyawan untuk proses produksi. Dalam pengelolaanya Almira Hand 

Made mengunakan sosial media dan pameran baik nasional serta internasional sebagai media 

promosi. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi program kemitraan 

nomor  PER-05/MBU/2007. Dengan adanya program kemitraan PT Sucofindo (persero) dapat 

meningkatkan omset Almira Hand Made. Dengan pengelolaan yang semakin baik saat ini produk 

Almira Handmade sudah berkembang dan menyebar di negara Asia seperti Malaysia, Brunai, 

Singapura, Hongkong dan Australia. 

 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

 

 

Saat ini di Indonesia menurut data 

Kementrian Koperasi dan UMKM 

jumlah UMKM tahun 2012 sejumlah 

56.539.560 dan meningkat di tahun 

2013 sejumlah 57.900.787. 

Keberadaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Indonesia 

berperan penting salah satunya adalah 

untuk mengurangi pengangguran. 

Penyerapan tenaga kerja UMKM 

tahun 2012 sebanyak 110.808.154 

orang dan meningkat di tahun 2013 

sebanyak 117.681.244 orang. Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan kegiatan usaha 

yang mampu memperluas lapangan 

mailto:Novarinda.lysia@gmail.com


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

814 

 

kerja dan memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada 

masyarakat dan dapat berperan dalam 

proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan berperan 

dalam mewujudkan stabilitas 

nasional (Sukirman; 2014). 

Sejarah telah menunjukan 

bahwa usaha kecil atau UMKM di 

Indonesia mampu bertahan dan tetap 

eksis dengan adanya  krisis ekonomi 

sejak 1997, bahkan menjadi katup 

penyelamat bagi pemulihan  

ekonomi bangsa karena 

kemampuannya memberikan 

sumbangan yang cukup  signifikan 

pada PDB maupun penyerapan 

tenaga kerja (Karsidi ,2005). 

Menyadari akan posisi 

penting dan strategisnya UMKM 

termasuk usaha mikro berbagai upaya 

telah dilakukan oleh Pemerintahan 

Kabinet Indonesia Bersatu telah 

menetapkan Pembangunan UMKM 

termasuk koperasi sebagai program 

prioritas dan telah diformalkan dalam 

bentuk Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang 

“Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004 - 

2009”.Pada Bagian IV dari Agenda 

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, 

yakni Bab 20 secara khusus memuat 

“Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah”, yang 

menjadi acuan pemerintah untuk 

pemberdayaan koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah selama 5 

tahun ke depan (Sougiastutik,2012).  

Perlu dipertimbangkan 

kekurangan dari UMKM, yaitu lemah 

dalam kewirausahaan dan manajerial 

(terutama pemasaran), keterbatasan 

keuangan, ketidak mampuan 

informasi pasar, tidak didukung 

kebijakan dan regulasi memadai, 

tidak terorganisir dalam menjaring 

dan kerjasama, serta sering tidak 

memenuhi standar (Hubeis, 2005).  

Untuk pemberdayaan dan 

peningkatan daya saing UMKM 

pemerintah telah menerbitkan 

peraturan bagi BUMN untuk 

menyisihkan sebagian labanya untuk 

program CSR (Corporate Social 

Responsibility). Peraturan 

Pemerintah Negara Republik 

Indonesia untuk perusahaan-

perusahaan BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) yang wajib 

menyisihkan 2% dari laba bersihnya 
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setelah dikurangi pajak sebagai dana 

operasional pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Peraturan 

Menteri Nomor per-05/MBU/2007). 

Pemerintah juga mengadakan 

program-program tentang tanggung 

jawab sosial perusahaan-perusahaan 

BUMN, yaitu Program Kemitraan 

dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan (Peraturan Menteri 

Nomor per-05/MBU/2007). 

Program kemitraan adalah 

program untuk meningkatkan 

kemampuan usaha kecil agar 

menjadi tangguh dan mandiri 

melalui pemanfaatan dana dari 

sebagian laba BUMN. Yang 

dimaksud dengan usaha kecil di sini 

adalah kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dan memenuhi 

kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan 

yang diatur dalam peraturan 

pemerintah (Peraturan Menteri 

Nomor per-05/MBU/2007). 

Perusahaan BUMN sebagai pembina 

membentuk sebuah unit di dalam 

organisasi perusahaannya untuk 

mengelola dan mengatur program 

kemitraan tersebut, dimana unit 

tersebut di bawah pengawasan 

seorang direksi perusahaan.  

Dalam Pasal 21 UU no 9 

Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 

Pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat menyediakan 

pembiayaan yang  meliputi: a.kredit 

perbankan; b.pinjaman lembaga 

keuangan bukan bank;c.modal 

ventura;d.pinjaman dari dana 

penyisihan sebagian laba badan usaha 

milik negara (BUMN); e.hibah; dan 

f.jenis pembiayaan lainnya. 

Sedangkan Program Bina 

Lingkungan adalah program 

pemberdayaan kondisi sosial 

masyarakat oleh BUMN melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba  

BUMN dan dilaksanakan di wilayah 

usaha BUMN yang bersangkutan 

(Peraturan Menteri Nomor per-

05/MBU/2007). Modal merupakan 

aspek yang sangat penting bagi 

pengelolaan dan pengembangan 

UMKM. Selain itu pembinaan juga 

salah satu aspek yang dapat 

menunjang perbaikan dan 

pengembangan UMKM. 

PT. Superintending Company 

of Indonesia (Persero), merupakan 

salah satu perusahaan BUMN yang 
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melakukan program CSR (Corporate 

Social Responsibility). PT 

Superintending Company of 

Indonesia (Persero), atau lebih 

populer disingkat SUCOFINDO, 

adalah sebuah BUMN Indonesia yang 

bergerak dalam bidang pemeriksaan, 

pengawasan, pengujian, dan 

pengkajian. Bisnis Jasa pertama yang 

dimiliki SUCOFINDO adalah cargo 

superintendence and inspection, 

kemudian melalui analysis study dan 

inovasi SUCOFINDO melakukan 

diversifikasi jasa, sehingga 

selanjutnya lahirlah jasa-jasa 

warehousing & forwarding, 

analytical laboratories, industrial & 

marine engineering, fumigation & 

industrial hygiene. PT Sucofindo 

(Persero) sebagai BUMN telah 

melaksanakan program kemitraan 

dengan Usaha Kecil dan Koperasi 

sejak tahun 1992, dengan suatu 

konsep pembinaan yang terpadu dan 

berkesinambungan bekerja sama 

dengan lembaga/instansi terkait yang 

berkompeten di bidangnya. "Melalui 

program pembinaan dan 

pemberdayaan yang dilaksanakan 

secara konsisten kepada usaha kecil 

dan koperasi terbukti telah 

memberikan apresiasi terhadap 

perbaikan kinerja usaha kecil dan 

Koperasi, sehingga nantinya 

diharapkan akan muncul Usaha Kecil 

dan Koperasi yang tangguh dan 

didukung oleh jaringan usaha dan 

sistem informasi yang memadai. 

Dalam proses pengelolaan dan 

pengembangan UMKM PT 

Superintending Company of 

Indonesia (Persero)selain 

memberikan dana CSR juga 

melakukan program pembinaan. 

Dalam pola bembinaanya yaitu 

dengan memberikan pelatihan, dana 

hibah pengembangan usaha, pameran 

ke luar negeri, bantuan proses untuk 

ekspor produk. Ini  yang menjadi  

salah satu alasan PT. Superintending 

Company of Indonesia (Persero) 

memfokuskan  kegiatan CSR nya 

pada UMKM karena UMKM 

merupakan pilar perekonomian 

Indonesia.  

Kemitraan dianggap sebagai 

hal yang penting dalam rangka 

meningkatkan networking pada 

pelaksanaan operasional UMKM 

(Hubies,2010). Dengan adanya 

keterlibatan BUMN terhadap 

UMKM mampu memerikan dampak 
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positif bagi kemajuan UMKM. 

Diharapkan dengan keterlibatan 

BUMN terhadap pengelolaan dan 

pengembangan  UMKM dapat 

meningkatkan daya saing UMKM. 

  

KAJIAN LITERATUR 

Dalam UU no. 9 Tahun 1995 

pasal 1 menyebutkan bahwa Usaha 

Kecil adalah kegiatan ekonomi 

rakyat yang berskala kecil dan  

memenuhi kriteria kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini. 

Selanjutnya Usaha Menengah dan 

Usaha Besar adalah kegiatan 

ekonomi yang mempunyai kriteria 

kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari pada 

kekayaan bersih dan hasil penjualan 

tahunan Usaha Kecil. 

Kreteria UMKM menurut 

UU no 9 Tahun 1995 adalah 

memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus 

juta rupiah), tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah); milik Warga 

Negara Indonesia; berdiri sendiri, 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang  perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi 

baik  langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Menengah 

atau Usaha Besar; berbentuk usaha 

orang perseorangan, badan usaha 

yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha yang berbadan hukum, 

termasuk koperasi. 

Menurut peraturan Menteri 

Negara BUMN no. 

PER05/MBU/2007 Program 

Kemitraan BUMN dengan Usaha 

Kecil, yang selanjutnya disebut 

Program Kemitraan, adalah program 

untuk meningkatkan kemampuan 

usaha kecil agar menjadi tangguh 

dan mandiri melalui pemanfaatan 

dana dari bagian laba BUMN. Dana 

Program Kemitraan bersumber dari : 

(a) Penyisihan laba setelah pajak 

maksimal sebesar 2% (dua persen); 

(b) Jasa administrasi 

pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga 

deposito dan/atau jasa giro dari dana 

Program Kemitraan setelah 

dikurangi beban operasional; 

(c)Pelimpahan dana Program 

Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 
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Dana Program Kemitraan 

diberikan dalam bentuk : (a) Pinjaman 

untuk membiayai modal kerja dan 

atau pembelian aktiva tetap dalam 

rangka meningkatkan produksi dan 

penjualan; (b) Pinjaman khusus untuk 

membiayai kebutuhan dana 

pelaksanaan kegiatan usaha Mitra 

Binaan yang bersifat pinjaman 

tambahan dan berjangka pendek 

dalam rangka memenuhi pesanan dari 

rekanan usaha Mitra Binaan; (c) 

Beban Pembinaan : (1) Untuk 

membiayai pendidikan, pelatihan, 

pemagangan, pemasaran, promosi, 

dan hal-hal lain yang menyangkut 

peningkatan produktivitas Mitra 

Binaan serta untuk 

pengkajian/penelitian yang berkaitan 

dengan Program Kemitraan; (2) 

Beban pembinaan bersifat hibah dan 

besarnya maksimal 20% (dua puluh 

persen) dari dana Program Kemitraan 

yang disalurkan pada tahun berjalan; 

(3) Beban Pembinaan hanya dapat 

diberikan kepada atau untuk 

kepentingan Mitra Binan. 

Pengembangan program 

kemitraan dengan pola CSR ini dapat 

dilakukan dalam berbagai pola, 

seperti community development, 

peningkatan kapasitas, promosi 

produk, bahkan perkuatan 

permodalan bagi Usaha Mikro dan 

Kecil Menengah 

(Soegiastutik,2012).  

Hibah diberikan kepada mitra 

binaan untuk membiayai pendidikan, 

pelatihan, pemagangan, pemasaran, 

promosi, pengkajian, penelitian, 

konsultasi manajemen dan 

sebagainya. Strategi pembinaan dan 

pendanaan terhadap mitra binaan 

(UK) pada program kemitraan PT. 

Sucofindo (Persero) dapat dijabarkan 

pada Gambar di bawah ini(Yusuf dkk, 

2006). 

Gambar 1.1 
Strategi Pembinaan Mitra Kerja 
PT.Sucofindo (Persero) 2003 

 

Sumber:(http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.

php/jurnalmpi/article/viewFile/969/1211) 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriftif. Penelitian ini 

mendeskripsikan secara objektif 

terhadap kondisi usaha, pengelolaan 

http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/viewFile/969/1211
http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/viewFile/969/1211
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usaha, dan strategi pengusaha dalam 

mengembangkan usaha. Adapun cara 

memperoleh data yang dilakukan 

penulis adalah dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Study kepustakan (library 

research) 

Melakukan penelitian dengan 

cara membaca dan mempelajari 

buku-buku dan mengunjungi 

situs-situs yang berhubungan 

dengan pemberian dana CSR. 

b. Pengamatan (observasi) 

Teknik pengambilan data dengan 

cara turun langsung pada 

kegiatan dan pekerjaan yang 

dihadapi melalui pengamatan. 

c. Wawancara (interview) 

Dalam hal ini selama pengerjaan 

penulis melakukan wawancara 

dengan ibu Almira (pemilik 

Almira Hand Made) sebagai 

narasumber untuk memperoleh 

data-data dan informasi yang 

dibutuhkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Almira Handmade Malang 

merupakan indrustri mikro menurut 

surat ijin usaha dagang no. 

517/3/35.73.407/2014 yang 

dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan 

kota Malang. Almira Handmade 

memulai usahanya sejak tahun 2011, 

dengan menjual jilbab, mukena, 

pakaian jadi, sandal, sablon. Semua 

produk yang dijual di sini merupakan 

karya yang limited edition karena 

menggunakan sulam tangan. Almira 

Handmade Malang merupakan salah 

satu usaha mikro yang dibina PT 

SUCOFINDO.  

Dalam program pembinaan 

yang dilakukan oleh PT 

SUCOFINDO yaitu berupa program 

pelatihan-pelatihan berupa pelatihan 

tentang strategi majemen 

pengembangan usaha, Strategi 

pengembagangan produk, Pelatihan 

soft skill, pelatihan pemasaran 

melalui IT, Pelatihan 

Akuntansi/Pembukuan, Pelatihan 

pengembangan ekpor. Selain itu 

Almira Hand Made juga di bina oleh 

Dinas Koperasi Kota Malang  yang  

memberi kesempatan untuk 

memajang produk Almira Handmade 

di gerai Dinas Koperasi dan UMKM. 

Almira Handmade juga selalu turut 

serta dalam pameran-pameran yang di 

ikuti atau diselenggarakan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Malang 
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baik tingkat nasional atau 

Internasional. 

Dalam pola bembinaanya 

yaitu dengan memberikan pelatihan, 

dana hibah pengembangan usaha, 

pameran ke luar negeri, bantuan 

proses untuk ekspor produk. Kini 

produk Almira Handmade dapat 

dijumpai di toko-toko negara tetangga 

seperti Malaysia, Brunai, Singapura, 

Hongkong dan Australia.  

Aspek Umum  

Surat Ijin Usaha Berdagang (Mikro) 

No 517/3/35.73.407/2014 

Nama Perusahaan :Almira 

Handmade Malang 

Nama Penanggung jawab : Dony 

Andri Setiawan 

Alamat Perusahaan : Jalan Sunan 

Muria II no.16 Malang 

Nomor Telephon  : 0341-574157 

Modal Kekayaan  : 

Rp.7.000.000,00 

Kelembagaan : Pengecer  

Kegiatan usaha  : 52322, 

52323, 52363 

Barang/Jasa Dagangan : Jilbab, 

Mukena/Pakaian Jadi, Sandal dan 

Sablon 

Aspek Pemasaran 

Beberapa kegiatan promosi 

yang dilakukan dengan melalui 

promosi di antaranya: 

1. Melalui facebook dengan akun 

nurulhum@yahoo.com 

2. Melalui blog denagan alamat 

almirajilbab.blogspot.com 

3. Melalui pameran nasional atau 

internasional dengan Dinas 

Koperasi dan UMKM dan 

SUCOFINDO. 

4. Melalui reseler yang tersebar di 

Malang (Indonesia) dan Asean. 

5. Melalui Brosur, Spanduk. 

Aspek Keuangan 

Modal awal usaha Rp. 7.000.000,00 

Mendapat dana dari PT. 

SUCOFINDO sebagai dana hibah 

sebesar Rp. 20.000.000,00 

Bahwa omzet perbulan Almira 

Handmade ± Rp. 25.000.000,00 

Biaya-biaya tetap  yang dikeluarkan 

adalah biaya gaji pegawai 2 orang, 

biaya listrik, biaya telekomunikasi, 

pajak bangunan. 

Biaya-biaya variabel yang 

dikeluarkan yaitu biaya kain, biaya 

benang, dan biaya bordir/sablon. 

Kendala yang dihadapi Selama 

menjalankan Usaha 

mailto:nurulhum@yahoo.com
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1. Dukungan dari pemerintah untuk 

pengembangan usha untuk dapat 

ekspor dirasakan masih kurang 

maksimal. 

2. Sulitnya memperluas jaringan di 

luar negeri. 

Saran 

1. Aspek Pemasaran 

 Perlu menjalin kerjasama 

dengan pihak mall 

khususnya di kota Malang 

agar produknya semakin 

dikenal masyarakat luas 

 Perlu untuk menjalin 

kerjasama dengan 

reseller/agen setiap kota di 

Indonesia  

 Pengelolaan web atau media 

sosial harus ditingkatkan 

agar selalu memberikan 

informasi yang terkini 

2. Aspek Umum 

 Harusnya antara outlet/toko 

dengan tempat produksi 

harus dipisahkan sehingga 

membuat nyaman pelanggan  

 Perlu penambahan karyawan 

untuk memperbesar jumlah 

produksi 

 Perlu adanya tata kelola 

majemen organisasi yang 

baik sehingga tugas dan 

wewenangnya jelas 

 Perlunya jam kerja yang 

jelas sehingga dapat 

mengefisiensikan harga 

produk dan jumlah produksi 

yang banyak. 

 Perlu penambahan mesin 

baik itu mesin jahit atau 

mesin bordir 

 

KESIMPULAN 

Modal dan pembinaan dalam 

berperan sangat penting untuk 

memperkuat pengelolaan dan 

pengembanagan Almira Hand Made. 

Penerapan strategi Corporate Social 

Responsibility terbukti mampu 

memperkuat pengelolaan dan 

pengembangan  Almira Hand Made. 

Pengembangan program kemitraan 

dengan pola CSR ini dapat dilakukan 

dalam berbagai pola, seperti 

community development, peningkatan 

kapasitas, promosi produk, bahkan 

perkuatan permodalan bagi Usaha 

Mikro dan Kecil. 

Dengan adanya pembinaan 

yang diberikan oleh PT. 

SUCOFINDO mampu memberikan 

dampak yang positif bagi 
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perkembangan usaha Almira Hand 

Made. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan pengelolaan majeman yang 

semakin baik, peningkatan omzet 

usaha yang meningkat, perluasan 

jaringan usaha sampai ke Negara 

tetangga seperti Malaysia, Brunai, 

Singapura, Hongkong dan Australia.   
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ABSTRAK 
 

Artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana caring economic terjadi dalam rumah tangga 
masyarakat Melayu Kubu Raya di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, yang lebih bersifat natural, deskriptif, dan induktif. Pemilihan sumber data atau subjek-
subjek penelitian berlangsung secara bergulir sesuai kebutuhan hingga mencapai kejenuhan, 
dengan subjek penelitian yakni masyarakat Melayu Kubu Raya yang ada di Kalimantan Barat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa caring economic terjadi dalam rumah tangga masyarakat Melayu 
Kubu Raya, terlihat pada: (1) Masyarakat Melayu Kubu Raya terbiasa memberikan kesempatan 
kepada rumah tangga baru untuk tetap tinggal di rumah orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun 
perempuan, sampai dengan pasangan tersebut mampu hidup mandiri secara ekonomi; (2) Bertukar 
hasil pertanian/perikanan juga menjadi keseharian antar rumah tangga masyarakat Melayu Kubu 
Raya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka; (3) Kebiasaan rumah tangga untuk 
mementingkan menggunakan uang/harta yang dimiliki untuk keperluan yang lebih prioritas, 
misalnya orang tua lebih memilih untuk menggunakan uang/harta yang dimiliki untuk biaya 
pendidikan atau bahkan biaya pernikahan anak-anak mereka dibandingkan untuk keperluan 
memperbaiki rumah atau membeli/memperbaharui elektronik yang ada di rumah mereka. 
 
Kata kunci: caring economic, rumah tangga 

___________________________________________________________________________ 
 

Perilaku ekonomi seyogianya 

dipelajari secara kontekstual, karena 

perilaku ekonomi dalam sekelompok 

masyarakat tidak dapat digeneralisasi 

pada kelompok masyarakat yang lain, 

suatu tindakan ekonomi pada 

sekelompok masyarakat dikatakan 

wajar, belum tentu dianggap wajar 

pada kelompok masyarakat lain. 

Bahkan boleh jadi perilaku ekonomi 

yang secara umum tidak wajar, 

merupakan kearifal lokal yang 

memiliki nilai positif yang baik untuk 

diimplementasikan pada kondisi 

tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Pattinama (2009) yang mengangkat 

tentang Pengentasan Kemiskinan 

dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus 

di Pulau Buru-Maluku dan Surade-

Jawa Barat), menemukan bahwa pada 

dasarnya kemiskinan tidak hanya 

mailto:Basri.HAK@gmail.com
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dipandang sebagai sesuatu yang 

relatif, melainkan juga dinamis, yang 

artinya bahwa konteks kemiskinan 

tidak dapat disamakan antar 

kelompok masyarakat, atau tidak 

dapat digeneralisasi. Selain itu 

pembelajaran ekonomi masyarakat di 

pulau Buru dilakukan dari generasi ke 

generasi dengan kearifan lokal yang 

mereka miliki untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari yang berupa 

pengaturan pola makan dalam 

lingkungan keluarga, yang konteks ini 

adalah pembelajaran ekonomi rumah 

tangga berbasis kearifan lokal. 

Dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat lokal, sering kita temui 

adanya kecenderungan “merasa 

cukup” atau “merasa sejahtera” 

dengan apa yang mereka miliki. 

Prinsip hidup yang cukup merupakan 

landasan ekonomi cukup, di mana 

manusia tidak lagi mengeksploitasi 

diri (nafsunya sendiri), dan 

lingkungan hidup sekitarnya hanya 

untuk menimbun harta, tetapi 

berupaya mengeksploitasi potensi 

terbaik yang mereka miliki untuk 

memenuhi kebutuhan manusia 

sebatas anjuran Tuhan (Dahana, 

2015) 

Penelitian ini berupaya 

menyajikan caring economics dalam 

persfektif masyarakat Melayu Kubu 

Raya yang ada di Kalimantan Barat, 

baik berupa perilaku ekonomi yang 

rasional, tradisional maupun 

spekulatif-irrasinal, yang cenderung 

memperlihatkan nuansa mensyukuri 

dengan apa yang dimiliki untuk 

digunakan demi kepentingan bersama 

dalam rumah tangga.    

 

KAJIAN LITERATUR  

Perilaku merupakan overt 

behavior, yaitu tindakan nyata yang 

dilakukan seseorang sebagai manusia, 

yang dapat berupa perilaku umum 

(common  behavior)  atau perilaku 

tidak umum (uncommon  behavior), 

dapat diterima atau tidak dapat 

diterima sesuai dengan norma-norma 

sosial yang terevaluasi. Terevaluasi 

bermakna bahwa perila-ku tersebut 

dapat diterima atau tidak, akan 

berubah-ubah, sejalan dengan kontrol 

sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. (Jogiyanto, 2007) 

Perilaku ekonomi dapat pula di 

golongkan dalam perilaku ekonomi 

rasional, tradisional dan spekulatif-

irrasional. Weber (1978, dalam 
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Damsar dan Indrayani, 2013) 

mengatakan bahwa perilaku ekonomi 

rasional mengasumsikan bahwa 

setiap manusia melakukan tindakan 

ekonomi dengan mempertimbangkan 

alat yang ada untuk mencapai tujuan 

yang ada, yang dapat dicontohkan 

seorang nelayan akan menetap di 

daerah pinggir pantai atau pinggir 

sungai. Perilaku ekonomi tradisional 

merupakan perilaku yang bersumber 

dari tradisi atau konvensi yang terjadi 

pada lingkungan masyarakat sekitar, 

misalnya kebiasaan masyarakat yang 

akan melakukan hajatan, maka 

tetangga akan membantu berbagai hal 

yang dibutuhkan yang membuat 

hajatan. Sementara perilaku ekonomi 

spekulatif-irrasional adalah tindakan 

berorientasi ekonomi yang tidak 

mempertimbangkan instrumen yang 

ada dengan tujuan yang hendak 

dicapai, yang dapat dicontohkan 

dengan percayanya sebagian 

masyarakat terhadap paranormal 

yang mampu menggandakan uang. 

(Damsar dan Indrayani, 2013). 

Kajian perilaku ekonomi 

tradisional masyarakat cenderung 

menunjukkan perilaku moral 

ekonomi. Moralitas ekonomi adalah 

bagian dari perilaku ekonomi yang 

berkaitan dengan sikap dan tindakan 

ekonomi seseorang dalam 

interaksinya dengan orang lain atau 

kelompok orang, yang menekankan 

pada kepedulian seseorang terhadap 

keberadan orang lain. 

Berbicara moralitas dalam 

perilaku ekonomi melibatkan 

paradigma yang cenderung 

berlawanan. Moralitas berbicara 

tentang kepedulian terhadap orang 

lain, sementara paradigma perilaku 

ekonomi yang berterima umum yang 

dilandasi rasionalitas lebih menekan-

kan bagaimana memenuhi laba yang 

diharapkan. 

Perilaku ekonomi yang 

dimaksud dalam penelitian ini akan 

dipotret melalui engel caring 

economics, yang sulit untuk 

dibedakan (memiliki kesamaan 

koseptual) dengan istilah moralitas 

ekonomi, altruisme, askestisme dan 

prososial dalam berperilaku ekonomi. 

Cox (2015), mengatakan bahwa 

caring economics merupakan salah 

satu kerangka yang dapat digunakan 

untuk memahami dinamika ekonomi 

yang lebih realistis. Konsep 

kepedulian yang ditanamkan dalam 
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caring economics dapat memberikan 

konstribusi yang besar terhadap 

perekonomian masyarakat sebagai 

individu, serta akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  

Caring economics harus 

didasarkan pada nilai-nilai universal, 

yang timbul berdasarkan pengalaman 

manusia, untuk merasa peduli dengan 

dirinya, sesama manusia dan 

lingkungannya pada saat yang 

bersamaan. Era ini merupakan era 

yang sama sekali berbeda, karena 

manusia tidak hanya berfikir rasional, 

tetapi juga mempertimbangan 

keberadaan orang lain dan 

lingkungannya dalam berperilaku 

ekonomi. (Osch, 2013) 

Terkait dengan persoalan 

paradigma di atas, Etzioni (1992) 

menawarkan paradigma yang dikenal 

dengan “aku dan kita” atau 

“komunitas responsif”  sebagaimana 

ungkapannya sebagai berikut: 

Istilah komunitas responsif 

digunakan untuk memberikan 

kedudukan penuh, baik bagi individu 

maupun kolektivitas bersama. 

Komunitas yang responsif lebih 

bersifat mengintegrasikan dibanding 

agregasi individu pada 

individualisme yang bersifat 

sementara, karena agregasi terbentuk 

dari jalinan kepentingan masing-

masing individu untuk 

memaksimum-kan diri, dan kurang 

hierarkis dan terstruktur dibadingkan 

komunitas yang otoriter. ….. Baik 

individu maupun komunitas 

sepenuhnya esensial, dan karenanya 

memiliki kedudukan  yang sama. ….. 

individu dan komunitas saling 

membentuk dan saling 

membutuhkan. 

Pandangan Etzioni di atas, jika 

kita pahami secara mendalam pada 

prinsipnya terdapat kesamaan dengan 

konsep caring economics yang 

merupakan paradigma yang sedang 

hangat diperbincangkan, pula 

memiliki kemiripan dengan konsep 

moralitas ekonomi yang lebih dahulu 

menjadi topik yang diperbincangan 

oleh para ekonom. 

Kriteria moralitas ekonomi 

yang disampaikan oleh Hazlitt (1999) 

menekankan social cooperation 

sebagai dasar perilaku moral, 

sebagaimana dalam tulisannya yang 

berjudul The Foundations of 

Morality, yang ditulis ulang oleh 

Bettina Bien Graves dengan judul 
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Rules for Living: The Ethics of Social 

Cooperation berikut ini: 

Prudential ethics constitutes a 

very large part of all ethics. But 

the whole of ethics rests upon the 

same foundation. For men find 

that they best promote their own 

interests in. the long run not 

merely by refraining from injury 

to their fellows, but by 

cooperating with them. Social 

cooperation is the foremost 

means by which. The majority of 

us attain most of our ends. It is 

on the implicit if not the explicit 

recognition of this that our codes 

of morals, our rules of conduct, 

are ultimately based. Social 

cooperation is, of course, itself a 

means. It is a means to the never 

completely attainable goal of 

maximizing the happiness and 

well-being of mankind. 

Seringkali saat kita berbicara 

tentang pentingnya identitas budaya 

lokal yang kuat, kita akan mengalami 

dilema bahwa “identitas budaya yang 

kuat dapat membawa kita pada 

fanatisme kelompok”. Kita harus 

dapat membedakan antara identitas 

budaya yang kuat dengan 

ethnosentrisme. Identitas budaya 

yang kuat akan menyumbangkan hal 

yang positif, yakni kematangan 

psikologis dan kesehatan mental 

individu, di mana kita mampu 

menerima secara realistis kekuatan 

dan kelemahan diri, sehingga kita 

akan merasa aman dan nyaman 

dengan identitas yang kita miliki, 

serta dapat menerima perbedaan dan 

tidak terancam karenanya. 

(Panggabean, dkk, 2014). 

Mubyarto (1990) mengatakan 

bahwa “apabila disadari bahwa setiap 

ilmu pada dasarnya adalah alat yang 

harus bermanfaat bagi manusia untuk 

mencapai tujuannya, dan ilmu itu 

harus senantiasa dikembangkan untuk 

semakin realistik dan relevan bagi 

perkembangan masyarakat, maka 

setiap ilmu harus selalu terkait 

dengan nilai-nilai masyarakat yang 

bersangkutan”. 

Kearifan lokal dipersepsikan 

berbeda-beda, namun secara 

keseluruhan mencerminkan kemam-

puan lingkungan masyarakat tertentu 

yang berbeda-beda untuk mampu 

mempertahankan kehidupan dan 

kesejahteraannya. Lingkungan ma-

syarakat kawasan perdesaan yang 
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bersifat homogen cenderung 

memiliki kearifan lokal yang mampu 

bertahan lama, walaupun tidak sedikit 

yang berbau klenik. Namun secara 

keseluruhan merupakan modal sosial 

untuk menjalankan kehidupan sehari-

hari.  

Soetomo (2014) mengatakan 

bahwa “barangkali dalam kekayaan 

khazanah budaya bangsa yang 

majemuk ini, di berbagai daerah 

ditemukan berbagai modal sosial dan 

kearifan lokal yang menggambarkan 

kemampuan masyarakat untuk 

mempertahankan eksistensinya dan 

meningkatkan kondisi kehidupannya 

melalui berbagai bentuk yang 

berbeda, tetapi pada dasarnya 

mempunyai nuansa upaya 

mewujudkan kesejahteraan”. 

Kajian economic in context 

memandang ekonomi sebagai cara 

orang mengatur upaya mereka untuk 

mempertahankan hidup dan 

meningkatkan kualitas kehidupan-

nya. Terdapat penekanan bahwa 

individu terlibat dalam kegiatan 

penting ekonomi, berupa pemelihara-

an sumber daya; produksi barang dan 

jasa; distribusi barang dan jasa; dan 

konsumsi barang dan jasa. Selain itu, 

mempelajari pula bagaimana individu 

terlibat dalam kegiatan ekonomi dan 

bagaimana koordinasi sosial mereka 

tercapai. Poin penting dari pendapat 

di atas adalah istilah pemeliharaan 

sumberdaya dalam kegiatan ekonomi, 

serta istilah organisasi sosial dan 

koordinasi sosial. Istilah pertama 

merujuk pada upaya menjaga 

keberlanjutan kegiatan ekonomi yang 

mungkin jarang kita temui dalam 

ilmu ekonomi warisan Adam Smith 

dan pengikutnya, tetapi justru sangat 

melekat pada pelaku ekonomi 

tradisional dengan kearifan lokal 

yang mereka miliki. Istilah 

berikutnya adalah organisasi sosial 

dan koordinasi sosial dalam yang 

dalam arti luas berarti melibatkan 

sejumlah orang dalam aktivitas 

ekonomi, konsep ini mengisyaratkan 

bahwa kegiatan ekonomi bukan 

sekedar berupaya untuk 

mensejahterakan individu, melainkan 

juga perlu mempertimbangkan 

altruism/care dalam berekonomi. 

Kedua pemikiran di atas akan mudah 

ditemui dalam kerangka kearifan 

lokal dalam masyarakat pedesaan dan 

masyarakat yang mempertahankan 

kearifan lokal, yang berarti bahwa 
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kegiatan ekonomi tidak dapat disama 

ratakan, melainkan berlaku dalam 

konteks, misalnya dalam konteks 

masyarakat adat, dalam konteks 

masyarakat pedagang, petani, 

nelayan, masyarakat kampus dan lain 

sebagainya. (Goodwin, dkk, 2008) 

 

METODE PENELITIAN  

Pelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Biklen (dalam Akbar, 

2007) “penelitian kualitatif acap kali 

disebut naturalistik sebab peneliti 

tertarik menyelidiki peristiwa-

peristiwa sebagaimana terjadi secara 

natural”. 

Lokasi dari penelitian ini adalah 

Kabupaten Kubu Raya provinsi 

Kalimantan Barat, tepatnya di 

Kecamatan Batu Ampar, yang 

merupakan pulau yang terpisah secara 

geografis dengan wilayah Kabupaten 

Kubu Raya lainnya.   

Pemilihan sumber data atau 

subjek-subjek penelitian akan 

berlangsung secara bergulir sesuai 

kebutuhan hingga mencapai 

kejenuhan, dengan asumsi bahwa 

data penelitian ini bersumber dari 

orang-orang, peristiwa-peristiwa, dan 

situasi yang ada pada latar penelitian 

Data yang bersumber dari 

peristiwa-peristiwa, situasi, dan 

orang-orang dalam latar penelitian ini 

yang merupakan warga asli 

masyarakat Melayu Kubu Raya di 

Kalimantan Barat.  

Sebagai teknik utama 

pengumpulan data penelitian 

kualitatif, wawancara mendalam (in 

depth interview) digunakan untuk 

memperoleh data secara mendasar 

dan spesifik. Sehubungan dengan 

wawancara mendalam (in depth 

interview) merupakan teknik 

pengumpulan data utama dalam 

penelitian ini, maka analisis data jenis 

penelitian grounded research ini 

menggunakan coding. Terdapat tiga 

langkah pengkodean yang sering 

digunakan oleh Strauss and Corbin, 

yaitu pengkodean terbuka, 

pengkodean aksial, dan pengkodean 

selektif. (Sudira, 2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Masyarakat Melayu Kecamat-

an Batu Ampar Kabupaten Kubu 

Raya sebagian besar berprofesi 

sebagai petani dan nelayan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa caring economic terjadi dalam 
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rumah tangga masyarakat Melayu 

Kubu Raya, terlihat pada beberapa 

perilaku berikut:  

Masyarakat Melayu Kubu 

Raya terbiasa memberikan kesem-

patan kepada rumah tangga baru 

untuk tetap tinggal di rumah orang 

tua, baik dari pihak laki-laki 

maupun perempuan, sampai 

dengan pasangan tersebut mampu 

hidup mandiri secara ekonomi. 

Kebiasaan ini boleh jadi tidak 

populer pada rumah tangga 

masyarakat lainnya. Masyarakat 

Melayu dalam menerima menantu 

(terutama laki-laki) tidak melihat latar 

belakang pekerjaan sang calon 

menantu, tidak hanya itu, bahkan 

tidak mensyaratkan harus memiliki 

pekerjaan/usaha tetap. Masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani akan 

berbagi pekerjaan dengan sang mantu 

untuk mengelola lahan pertanian yang 

mereka miliki secara bersama-sama, 

yang hasilnya akan dibagi bersama. 

Begitu pula halnya masyarakat yang 

berprofesi sebagai nelayan, akan 

menganggap menantu mereka 

sebagai tambahan tenaga kerja untuk 

melaut. Hasil melaut akan dibagi pula 

berdasarkan kebijaksanaan sang 

mertua. 

Kondisi di atas tentu tidak dapat 

digeneralisasi sebagai kegiatan 

ekonomi rumah tangga yang rasional, 

boleh jadi ada yang beranggapan 

bahwa menantu hanya akan menjadi 

tambahan beban ekonomi rumah 

tangga, mengingat menantu belum 

memiliki pekerjaan/usaha tetap. 

Namun bagi masyarakat 

Melayu Kubu Raya, hal ini adalah 

bentuk kepedulian terhadap kondisi 

ekonomi calon menantu, yang pula 

tentu terhadap keluarga calon 

menantu. Mereka lebih mengedepan-

kan sikap dan perilaku yang baik dari 

calon menantu dibandingkan dengan 

kondisi ekonomi atau pekerjaan yang 

dimilikinya, dengan asumsi bahwa 

kejujuran dan keuletan adalah modal 

terpenting dalam membangun 

perekonomian untuk masa depan 

menantu beserta anak mereka kelak. 

Jika menilik cara berfikir di atas, pada 

dasarnya terkait dengan konsep 

manajemen sumberdaya manusia 

tentang human capital (modal 

manusia). Modal manusia dapat 

didefinisikan sebagai karakteristik 

seseorang yang dapat diubah menjadi 

sumber daya bagi dan yang tidak 
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dapat digantikan oleh mesin atau 

tidak dapat diubah menjadi kodifikasi 

pengetahuan. Yang dapat berupa 

pengalaman, loyalitas, sikap, serta 

kemampuan untuk melaksana-kan 

strategi, serta reputasi seseorang. 

(Suciu & Imbrisca, 2012) 

Hadirnya menantu yang 

memiliki sikap dan perilaku yang 

baik merupakan tambahan modal 

manusia bagi masyarakat Melayu 

untuk mengelola atau mengembang-

kan usaha pertanian atau perikanan 

yang telah mereka geluti. Perluasan 

usaha pertanian dan/atau perikanan 

dapat pula dilakukan dengan bantuan 

tenaga menantu yang baru tersebut. 

Cara berfikir positif dan perilaku di 

atas tentu tidak dapat dilepaskan dari 

perilaku kepedulian (care) ekonomi 

yang dilakukan oleh kepala rumah 

tangga terhadap menantu baru mereka 

yang pula tentu secara emosional 

melibatkan anak mereka dalam 

berbagai aktivitas dan keputusan 

ekonomi. 

Selain itu kopsep merasa cukup 

terhadap apa yang dimiliki juga 

tampak dalam keseharian masyarakat 

Melayu di atas, di mana usaha 

pertanian dan/atau perikanan yang 

dimiliki oleh rumah tangga mereka 

sudah mencukupi untuk keperluan 

dasar ekonomi yang mereka 

butuhkan, sehingga tidak merasa rugi 

untuk berbagi dengan menantu baru 

mereka, dengan berupaya 

mengeksploitasi potensi ekonomi dan 

alam yang dimiliki dengan cara yang 

terbaik untuk memenuhi kebutuhan, 

bukan memenuhi keinginan. 

(Dahana, 2015) 

Selain hal tersebut, terdapat hal 

yang berbeda antara pola perilaku 

ekonomi rumah tangga pada 

masyarakat yang berada di 

Kalimantan Barat dengan rumah 

tangga masyarakat di daerah lainnya. 

Ketersediaan sumberdaya alam yang 

melimpah, sehingga dengan sedikit 

upaya ekonomi, rumah tangga sudah 

dapat memenuhi kebutuhan dasar 

ekonomi mereka, yang tentu 

berdampak pada ketidak khawatiran 

rumah tangga untuk menerima 

anggota (menantu) baru  dalam 

keluarga mereka. Petani kelapa 

misalnya, dengan beberapa bidang 

kebun, yang dipanen dalam dua 

hingga tiga bulan sekali (terjadi masa 

jeda di atas satu bulan), sudah dapat 

memenuhi kebutuhan ekonomi rumah 
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tangga mereka untuk dua hingga tiga 

bulan ke depan. Begitu pula halnya 

nelayan yang bergantung pada pasang 

surutnya air laut, ketersediaan ikan 

masih cukup memadai, baik dengan 

alat tangkap sederhana maupun 

dengan teknologi yang lebih 

memadai, misalnya dengan 

perangkap yang mereka sebut dengan 

belat dan jermal, meskipun melaut 

hanya kurang dari lima belas hari 

dalam sebulan, tetapi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga untuk satu 

bulan berikutnya masih dapat 

terpenuhi. 

Bertukar hasil pertanian/ 

perikanan juga menjadi keseha-

rian antar rumah tangga 

masyarakat Melayu Kubu Raya 

dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga mereka. Perilaku 

ekonomi ini mungkin dianggap masih 

sangat tradisional, seperti halnya 

barter, misalnya petani yang pula 

menghasilkan minyak goreng untuk 

keperluan rumah tangga seringkali 

saling bertukar dengan ikan segar 

atau asin yang dihasilkan oleh rumah 

tangga nelayan. Nilai dari masing-

masing barang yang dipertukarkan 

menyesuaikan dengan harga pasar 

yang sedang berlaku. 

Terdapat pula kepedulian 

ekonomi lain yang terlihat. Saat 

panen pertanian atau hasil laut 

melimpah, masyarakat Melayu 

terbiasa membagikan hasil yang 

mereka peroleh kepada tetangga dan 

handai taulan sebagai upaya untuk 

mempererat silaturrahmi. Tentu 

perilaku positif ini akan menciptakan 

suasana saling peduli antar sesama. 

Selain itu terhadap tetangga dan 

handai taulan yang berkekurangan, 

menyedekahkan hasil panen atau 

hasil melaut masih mudah dijumpai 

dalam kalangan masyarakat Melayu 

Kubu Raya. 

Kebiasaan rumah tangga 

untuk mementingkan mengguna-

kan uang/harta yang dimiliki untuk 

keperluan yang lebih prioritas, 

misalnya orang tua lebih memilih 

untuk menggunakan uang/harta 

yang dimiliki untuk biaya 

pendidikan atau bahkan biaya 

pernikahan anak-anak mereka 

dibandingkan untuk keperluan 

memperbaiki rumah atau 

membeli/memperbaharui 

elektronik yang ada di rumah 

mereka. 
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Bagian ini tentu merupakan 

perilaku rasional ekonomi, yang 

mengedepankan skala prioritas dalam 

berkonsumsi, namun jika dikaji lebih 

dalam, unsur caring economic akan 

terlihat secara jelas sebagai bagian 

dari perilaku ekonomi rumah tangga 

masyarakat Melayu Kubu Raya. 

Orang tua akan rela melepaskan 

keinginan pribadinya untuk 

memperbaiki rumah atau membeli 

peralatan teknologi yang baru dan 

keinginan lainnya demi  memberikan 

kesempatan kepada anak mereka 

untuk menempuh pendidikan yang 

lebih tinggi, yang tampak dari kondisi 

rumah yang mereka tempati serta 

peralatan teknologi yang mereka 

gunakan yang tergolong sederhana, 

sementara anak mereka tetap bisa 

menempuh pendidikan tinggi yang 

ada di perkotaan, yang tentu 

memerlukan biaya yang cukup tinggi.   

Selain itu, orang tua juga 

terbiasa mempersipakan sejumlah 

dana untuk pernikahan anak-anak 

mereka, dengan asumsi bahwa anak-

anak yang hendak menikah tidak 

terbebani dengan biaya pernikahan 

yang boleh jadi jika dibebankan 

kepada anak-anak mereka, maka akan 

dibiayai dengan hutang yang akan 

mereka tanggung setelah pernikahan. 

Perilaku caring economics di 

atas sebagaimana disebutkan 

sebelumnya pada prinsipnya 

merupakan bagian dari perilaku 

rasional ekonomi yang 

mengedepankan menggunakan asset 

yang dimiliki dengan menggunakan 

skala prioritas. Putranto (2006) 

menyatakan bahwa “Rasionalitas 

merupakan kemampuan untuk 

berfikir baik dan berlatih mengambil 

keputusan yang tepat. Manusia 

memiliki beberapa kendala tetapi 

dengan akal sehat manusia akan dapat 

mengatasi kendala tersebut. Dengan 

akal sehat  manusia  dapat 

membedakan kebutuhan apa yang 

harus didahulukan dan apa yang harus 

ditunda”.  

Menurut Robbins dan Judge 

(2008) Rasional adalah membuat 

pilihan-pilihan yang konsisten dan 

memaksimalkan nilai dalam batasan-

batasan tertentu. 

Karim (2008), membagi dua 

tipe rasionalitas baik individu 

maupun kolektif: (1) tipe rasionalitas 

yang didasarkan atas kepentingan 

pribadi (self-interest rationality). 



National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

835 
 

Menurut Edgeworth bahwa prinsip 

pertama dalam ilmu ekonomi setiap 

pelaku ekonomi digerakkan oleh 

kepentingan pribadi seorang individu. 

Kepentingan pribadi dalam konteks 

ini bukan sekedar mengejar tujuan-

tujuan yang besifat kekayaan materi 

atau bendawi. Tujuan-tujuan tersebut 

bisa berbentuk prestise, cinta, 

aktualisasi diri dan lain-lain. Serta 

dapat pula berupa sebuah pencapaian 

individu menjadi lebih baik dan 

membuat lingkungan sekelilingnya 

menjadi lebih baik juga pada saat 

yang bersamaan; (2) tipe rasionalitas 

berdasarkan tujuan yang diinginkan 

tercapai (present aim rationality). 

Asumsi dari teori ekonomi ini bahwa 

manusia tidak selalu bersikap 

mementingkan dirinya sendiri. Teori 

ini berasumsi bahwa manusia 

menyesuaikan preferensinya dengan 

jumlah aksioma. 

Berdasarkan pendapat terakhir 

di atas, maka perilaku caring 

economics masyarakat Melayu Kubu 

Raya di atas perilaku rasional 

ekonomi tipe kedua, bahwa manusia 

tidak selalu bersikap mementingkan 

dirinya sendiri, tetapi berasumsi 

bahwa manusia menyesuaikan 

preferensinya dengan sejumlah 

aksioma. Perilaku rumah tangga 

masyarakat Melayu Kubu Raya di 

atas timbul berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang telah mereka 

rasakan selama beberapa generasi. 

Perilaku caring economics 

sebagaimana di atas akan 

memberikan pemahaman dinamika 

ekonomi yang lebih realistis yang 

terjadi dalam konteks masyarakat. 

(Cox, 2015) 

 

KESIMPULAN  

Tiga temuan utama penelitian 

ini adalah: (1) Masyarakat Melayu 

Kubu Raya terbiasa memberikan 

kesempatan kepada rumah tangga 

baru untuk tetap tinggal di rumah 

orang tua, baik dari pihak laki-laki 

maupun perempuan, sampai dengan 

pasangan tersebut mampu hidup 

mandiri secara ekonomi, bagi 

masyarakat Melayu, hal ini adalah 

bentuk kepedulian terhadap kondisi 

ekonomi calon menantu, yang pula 

tentu terhadap keluarga calon 

menantu. Mereka lebih 

mengedepankan sikap dan perilaku 

yang baik dari calon menantu 

dibandingkan dengan kondisi 

ekonomi atau pekerjaan yang 
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dimilikinya, dengan asumsi bahwa 

kejujuran dan keuletan adalah modal 

terpenting dalam membangun 

perekonomian untuk masa depan 

menantu beserta anak mereka kelak; 

(2) Bertukar hasil pertanian/ 

perikanan juga menjadi keseharian 

antar rumah tangga masyarakat 

Melayu Kubu Raya dalam memenuhi 

kebutuhan rumah tangga mereka, 

Saat panen pertanian atau hasil laut 

melimpah, masyarakat Melayu 

terbiasa membagikan hasil yang 

mereka peroleh kepada tetangga dan 

handai taulan sebagai upaya untuk 

mempererat silaturrahmi; (3) 

Kebiasaan rumah tangga untuk 

mementingkan menggunakan uang/ 

harta yang dimiliki untuk keperluan 

yang lebih prioritas, misalnya orang 

tua lebih memilih untuk 

menggunakan uang/harta yang 

dimiliki untuk biaya pendidikan atau 

bahkan biaya pernikahan anak-anak 

mereka dibandingkan untuk 

keperluan memperbaiki rumah atau 

membeli/memperbaharui elektronik 

yang ada di rumah mereka, Perilaku 

caring economics di atas 

sebagaimana disebutkan sebelumnya 

pada prinsipnya merupakan bagian 

dari perilaku rasional ekonomi yang 

mengedepankan menggunakan asset 

yang dimiliki dengan menggunakan 

skala prioritas, dengan tidak 

mengabaikan keberadaan anggota 

dalam rumah tangga maupun 

masyarakat sekitar. 
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ABSTRAK 
 

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menetapkan sentra UMKM sebagai titik masuk (entry 

point). Untuk mengembangkan sentra ini melalui pendekatan klaster. Klaster adalah kerja sama  

internal dan kerja sama eksternal. Pendekatan klaster ini perlu didukung infrastruktur. Tujuan 

penelitian ini mendeskripsikan bentuk kerja sama internal, kerja sama eksternal dan infrastruktur. 

Metode penelitian menggunakan format desain deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bentuk kerja sama internal adalah kerja sama produksi yaitu joint production atau produksi 

bersama, sub produksi dan pengadaan bakan baku. Kerja sama joint production saat  mendapat 

pesanan dalam jumlah besar dan tidak mampu melakukan produksi sendiri sehingga dibagi 

bersama dengan anggota sentra yang lain. Kerja sama subproduksi saat men-sub kan produksinya 

ke pihak lain. Kerja sama pengadaan bahan aku saat ada pesanan dalam jumlah besar sehingga 

memesan bahan baku bersama-sama. Bentuk kerja sama eksternal dengan Perbankan, Lembaga 

Keuangan Mikro, Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Kerja sama dengan 

perbankan saat membutuhkan modal untuk investasi. Kerja sama dengan Lembaga Keuangan 

Mikro saat membutuhkan modal kerja. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi saat menginovasi 

peralatan (Alat Tenun Bukan Mesin-ATBM). Kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Dinas 

Koperasi dan UMKM) saat ada pameran baik lokal, regional maupun nasional. Kerja sama dengan 

Bank Indonesia dalam bentuk fasilitasi studi banding dan pelatihan. Dukungan infratruktur adalah 

kecukupan daya listrik, sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana air bersih. Kecukupan daya 

listrik untuk pengadaan air bersih, penerangan ruang produksi. Sarana transportasi untuk 

transportasi pengadaan bahan baku, pengiriman produk jadi. Sarana telekomunikasi untuk 

komunikasi bisnis. Sarana air bersih untuk pewarnaan saat proses produksi. 

 

 

Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, Klaster, kerja sama, infrastruktur. 
 

PENDAHULUAN 

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sudah tidak perlu 

diragukan lagi. Sampai saat ini total 

pelaku UMKM mencapai 99,99% 

dari total pelaku ekonomi. 

Sumbangan terhadap PDB nasional 

mencapai 55% dan mampu menyerap 

tenaga kerja sebesar 97%. Dari data 

ini menunjukkan bahwa UMKM 

mampu menjadi motor penggerak 

roda perekonomian masyarakat, 

meningkatkan produksi barang dan 

jasa dan penyediaan lapangan kerja. 

Kontribusi UMKM untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat ini perlu terus 

ditingkatkan melalui pemberdayaan. 

mailto:mochamad.muchson@yahoo.co.id
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Pemberdayaan (empowerment) 

adalah memberi daya atau kekuatan 

terhadap UMKM terutama masalah-

masalah klasik yang dihadapi seperti 

masalah permodalan, pemasaran, 

inovasi, networking dan lain-lain. 

Dengan adanya pemberdayaan ini 

UMKM akan mempunyai akses 

terhadap masalah-masalah tersebut 

sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

Salah satu pendekatan 

pemberdayaan yang direkomendasi 

oleh kajian Kementerian Koperasi 

dan UMKM adalah melalui 

pengembangan sentra. Ada beberapa 

alasan mengapa pemberdayaan 

UMKM dilakukan dengan 

menetapkan sentra UMKM sebagai 

titik masuk (entry point): pertama 

adalah karakteristik UMKM yang 

memiliki heterogenitas yang tinggi 

terhadap berbagai aspek bisnis 

mengimplikasikan bahwa 

generalisasi kebijakan akan sulit 

diwujudkan untuk pengembangan 

UMKM. Kedua disamping  kebijakan 

individual sulit dilakukan karena 

keterbatasan sumber daya yang 

dihadapi. Untuk itu pada tahap awal 

pengembangan UMKM ditempuh 

melalui pengembangan sentra bisnis. 

Ada beberapa alasan 

pemberdayaan UMKM melalui 

pengembangan sentra bisnis. Pertama 

adalah memberikan layanan kepada 

UMKM secara lebih fokus, kolektif 

dan efisien karena dengan sumber 

daya yang terbatas mampu 

menjangkau kelompok UMKM yang 

lebih luas. Kedua pendekatan ini juga 

mempunyai efektivitas yang tinggi 

karena jelas sasarannya dan unit 

usaha yang ada pada sentra umumnya 

dicirikan dengan kebutuhan dan 

permasalahan yang hampir sama 

seperti permodalan, pemasaran, 

inovasi, networking dan lain-lain. 

Ketiga sentra-sentra bisnis akan 

menjadi titik pertumbuhan (growth 

point) di daerahnya sehingga mampu 

mendukung upaya penyerapan tenaga 

kerja dan peningkatan nilai tambah. 

Salah satu pendekatan dalam 

rangka mengembangkan sentra 

adalah melalui pendekatan klaster. 

“Dalam perkembangannya ketika 

klaster menghasilkan praktek terbaik 

pengembangan industri di dunia, 

seperti yang terjadi pada klaster tertua 

industri galangan kapal di Norwegia, 
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maka klaster juga diterima sebagai 

pengertian pendekatan 

pengembangan industri” (UNCTAD, 

2001) dalam (Soetrisno, 2009). 

“Untuk meningkatkan daya saing dari 

UMKM pendekatan strateginya yang 

tepat adalah melalui clustering yang 

berarti program utama peningkatan 

daya saing UMKM adalah program 

pengembangan klaster-klaster (atau 

sentra-sentra) UMKM” (Tambunan, 

2009:109). 

Klaster adalah “hubungan kerja sama 

internal antar perusahaan di dalam 

sentra dan hubungan kerja sama 

eksternal antara perusahaan di dalam 

sentra dengan pelaku usaha luar 

misalnya usaha besar, bank, Business 

Development Service (BDS), dan 

lain-lain” (Ceglie dan Dini,1999:2) 

dalam (Tambunan, 2006:5). 

Terdapat tiga keuntungan 

utama dari pengembangan UMKM 

berdasarkan clustering sebagai 

berikut: Pertama, UMKM lebih 

mudah mengatasi semua 

kekurangan/hambatan dalam segala 

aspek bisnis mulai dari pengadaan 

bahan baku, proses produksi, 

distribusi dan pemasaran, pendanaan, 

perbaikan mesin dan lain-lain, 

dibandingkan jika UMKM beroperasi 

sendiri-sendiri. UMKM di dalam 

sebuah klaster akan menikmati apa 

yang dimaksud dengan “keuntungan 

ekonomi aglomerasi”. Kedua, lebih 

efisien dan efektif dalam pemberian 

bantuan atau kerja sama antara UKM 

dan pihak lain, misalnya, Usaha Besar 

(UB) dalam kegiatan subcontracting, 

perbankan dalam penyaluran kredit, 

eksportir, pedagang atau distributor 

dalam pemasaran. Ketiga, proses 

peralihan teknologi/pengetahuan dari 

sumber luar (misalnya dari 

perusahaan multinasional/MNCs) ke 

UMKM dan penyebarannya antara 

sesama UMKM lebih gampang, lebih 

efisien dan lebih efektif di dalam 

sebuah klaster dibandingkan jika unit-

unit UMKM sangat terpencar 

lokasinya satu dari lainnya. Ini artinya 

juga bahwa inovasi lebih mudah 

terjadi di dalam sebuah klaster 

(Tambunan, 2009:109).  

Kajian Kementerian Koperasi 

dan UKM (2005:4) tentang 

persyaratan dasar sebuah klaster agar 

dapat berkembang secara sehat 

diantaranya adalah adanya 

infrastruktur, jaringan pasar dan 

ketersediaan lembaga keuangan. 
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Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa UMKM 

mempunyai kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sehingga 

perlu terus diberdayakan. 

Pemberdayaaan UMKM dapat 

dilakukan dengan menetapkan sentra 

UMKM sebagai titik masuk (entry 

point) dengan dasar pemikiran dapat 

memberikan layanan secara lebih 

fokus, kolektif dan efisien karena 

dengan sumber daya yang terbatas 

mampu menjangkau kelompok 

UMKM yang lebih luas. Lebih lanjut 

untuk mengembangkan sentra 

UMKM ini melalui pendekatan 

klaster.  

Klaster adalah kerja sama 

internal antar pelaku UMKM di 

dalam sentra, kerja sama eksternal 

antar pelaku UMKM di dalam sentra 

dengan pelaku bisnis di luar sentra 

dan adanya dukungan infrastruktur 

yang memadai di lokasi sentra. 

Dengan adanya pemberdayaan 

melalui pendekatan klaster ini maka 

UMKM dapat mengatasi masalah 

permodalan, pemasaran, inovasi, 

networking dan lain-lain sehingga  

berdaya saing dan mampu 

meningkatkan kinerjanya baik kinerja 

keuangan maupun non keuangan. 

Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kerja sama internal, 

kerja sama eksternal dan infrastruktur 

di Sentra Industri Tenun Ikat Kota 

Kediri. 

Rencana pemecahan masalah 

adalah 1) memberi rekomendasi 

untuk meningkatkan intensitas kerja 

sama internal, kerja sama eksternal 

dan dukungan infrastruktur, 2) 

memberi rekomendasi untuk 

meningkatkan sinergi antar pelaku 

pemberdayaan terutama pihak 

eksternal agar tidak tumpang tindih 

dalam memberikan pemberdayaan 

sehingga lebih efektif dan efisien. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Pemberdayaan 

Istilah pemberdayaan (empowerment) 

merupakan implikasi dari UU No. 22 

Tahun 1999 yang telah diganti dengan 

UU No. 32 Tahun 2004 yang 

mengamanatkan bahwa pemerintah 

daerah mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan 
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masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, 

dan kekhususan suatu daerah dalam 

sistem NKRI. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi paradigma 

dan pendekatan pembangunan juga 

mengalami perubahan. Pendekatan 

pembangunan yang dilaksanakan 

sekarang ini menekankan pada 

perencanaan dari bawah (bottom up), 

partisipatif, memberdayakan 

masyarakat dan berkelanjutan serta 

memperkuat peran pemerintah daerah 

sebagai ujung tombak pembangunan. 

Pemerintah tidak lagi menjadi satu-

satunya pelaku pembangunan tetapi 

juga meningkatkan peran aktif 

masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan. 

Menurut definisinya pemberdayaan 

diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) 

atau penguatan (strengthening) 

kepada masyarakat (Mas’oed, 1990 

dalam Mardikanto, 2010:32). 

Pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai upaya peningkatan 

kemampuan masyarakat (miskin, 

marjinal, terpinggirkan) untuk 

menyampaikan pendapat dan atau 

kebutuhannya, pilihan-pilihannya, 

berpartisipasi, bernegoisasi, 

mempengaruhi dan mengelola 

kelembagaan masyarakatnya secara 

bertanggung-gugat (accountable) 

demi perbaikan hidupnya 

(Mardikanto, 2010:34). 

Sementara itu Tiyanto, et al (2006:98) 

yang mengutip Ife (1995) 

memaparkan prinsip pengembangan 

masyarakat diantaranya adalah 

pemberdayaan (empowerment) 

adalah “membantu” komunitas 

dengan sumberdaya, kesempatan, 

keahlian, dan pengetahuan agar 

kapasitas meningkat sehingga dapat 

berpartisipasi untuk menentukan 

masa depan komunitas. 

Dari berbagai pengertian tersebut 

disimpulkan bahwa pemberdayaan 

adalah upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) dan penguatan 

(strengthening) dalam bentuk 

sumberdaya, kesempatan, keahlian, 

dan pengetahuan agar kapasitas 
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meningkat sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidupnya. 

 

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

1. Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) 

a) Kementerian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Menegkop dan 

UKM) menjelaskan 

pengertian usaha kecil 

menengah sebagai berikut: 

Usaha kecil adalah entitias 

usaha yang mempunyai 

kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000, 

tidak  termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan 

paling banyak Rp 

1.000.000.000. Sementara 

itu, usaha menengah adalah 

entitas usaha milik warga 

Negara Indonesia yang 

memiliki kekayaan bersih 

lebih besar dari Rp 

200.000.000 s/d 

10.000.000.000, tidak 

termasuk tanah dan 

bangunan, dan memiliki 

penjualan tahunan lebih 

besar Rp 1.000.000.000 s/d 

Rp 50.000.000.000. 

b) Badan Pusat Statistik (BPS) 

memberikan pengertian 

UKM berdasarkan kuantitas 

tenaga kerja. Usaha kecil 

merupakan entitas usaha 

yang memiliki jumlah tenaga 

kerja 5 s/d 19 orang, 

sedangkan usaha menengah 

merupakan entitas usaha 

yang memiliki tenaga kerja 

20 s/d 99 orang. 

c) UU RI No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah-UMKM 

menyebutkan: 

1) Usaha Mikro adalah 

usaha produktif milik 

orang perorangan 

dan/atau badan usaha 

perorangan yang 

memenuhi kriteria 

Usaha Mikro. 

2) Usaha Kecil adalah 

usaha ekonomi 

produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang 
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bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil. 

3) Usaha Menengah adalah 

usaha ekonomi 

produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang 

perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha besar 

dengan jumlah 

kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur 

dalam undang-undang. 

4) Usaha besar adalah 

usaha ekonomi 

produktif yang 

dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan 

lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang 

meliputi usaha nasional 

milik Negara atau 

swasta, usaha patungan, 

dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 

 

d) Kriteria Usaha Mikro adalah 

sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil 

penjualan tahunan 

paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) 

e) Kriteria Usaha Kecil adalah 

sebagai berikut: 
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1) Memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 

50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak Rp 

500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih 

dari Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta 

rupiah) 

f) Kriteria Usaha Menengah 

adalah sebagai 

berikut: 

1) Memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 

500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar  rupiah) 

tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat 

usaha; atau 

2) Memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih 

dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar  

rupiah) 

Pengertian Pemberdayaan UMKM 

Pemberdayaan UMKM diartikan 

sebagai upaya untuk memberikan 

daya (empowerment) dan penguatan 

(strengthening) kepada UMKM 

dalam bentuk sumberdaya, 

kesempatan, keahlian, dan 

pengetahuan agar kapasitas 

meningkat sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidupnya 

(kinerjanya). 

 

Pengertian Pemberdayaan dengan 

Pendekatan Klaster 

Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 

23/PER/M. MUKM/XI/2005 tentang 

Perubahan atas surat keputusan 
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Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 

32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang 

Pedoman Penumbuhan dan 

Pengembangan Sentra Usaha Kecil 

dan Menengah menyebutkan klaster 

adalah Jaringan Industri (Industri Inti 

yang menjadi fokus perhatian, 

Industri Pemasok bahan baku, bahan 

pembantu dan asessori, dan Industri 

Terkait yang menggunakan 

sumberdaya yang sama dengan 

industri inti), pihak atau lembaga 

yang menghasilkan teknologi, 

Institusi yang berperan menjembatani 

(misalnya konsultan) serta pembeli, 

yang saling terhubung dalam rantai 

proses peningkatan nilai.  

Klaster Bisnis adalah Klaster dimana 

bisnis Sentra UKM Unggulan telah 

menjadi bagian integral industri inti, 

industri pemasok, dan atau industri 

terkait. 

Klaster sebagai kelompok kegiatan 

yang terdiri atas industri inti, industri 

terkait, industri penunjang, dan 

kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-

sektor) penunjang dan terkait lain, 

yang dalam kegiatannya akan saling 

terkait dan saling mendukung 

(Lestari, 2006:10). 

Klaster industri adalah kelompok 

industri spesifik yang dihubungkan 

oleh jaringan mata rantai proses 

penciptaan/peningkatan nilai tambah. 

Kelompok industri spesifik tersebut 

merupakan jaringan dari sehimpunan 

industri yang saling terkait (biasanya 

disebut dengan industri inti/core 

industries - yang menjadi "fokus 

perhatian," industri 

pendukungnya/supporting industries, 

dan industri terkait/related 

industries), pihak/lembaga yang 

menghasilkan pengetahuan/ teknologi 

(termasuk perguruan tinggi dan 

lembaga penelitian, pengembangan 

dan rekayasa/litbangyasa), institusi 

yang berperan 

menjembatani/bridging institutions 

(misalnya broker dan konsultan), 

serta pembeli, yang dihubungkan satu 

dengan lainnya dalam rantai proses 

peningkatan nilai (value adding 

production chain) (Taufik, 2013:2). 

Dari beberapa pengertian tersebut 

disimpulkan bahwa klaster adalah 

industri inti, industri pendukung, 

industri terkait dan institusi yang 

mensupport teknologi, broker dan 

konsultan serta pembeli yang 

merupakan jejaring untuk proses 
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peningkatan nilai. Apabila 

digambarkan pengertian klaster 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Sumber: Lestari (2008) 

Gambar 1: Klaster adalah industri 

inti, industri pendukung, industri 

terkait 

 

Kajian Penelitian Terdahulu 

tentang Klaster 

Klaster: Development of small-and 

medium-scala industry clusters in 

Indonesia (Tambunan, 2006). 

Penelitian ini dilatarbelakangi dua 

pertanyaan pokok yaitu pertama, apa 

faktor-faktor kritis yang mendukung 

pengembangan klaster UKM? Kedua, 

apa kebijakan yang berkontribusi bagi 

dinamika klaster UKM di Indonesia. 

Tambunan (2000:10) yang mengutip 

Ceglie dan Dini (1999:2) menjelaskan 

bahwa klaster adalah hubungan kerja 

sama internal antar pelaku usaha di 

dalam sebuah sentra dan kerja sama 

eksternal antar pelaku usaha di dalam 

sentra dengan pihak di luar sentra. 

Kerja sama internal dapat dilakukan 

dalam bentuk kerja sama produksi, 

kerja sama pemasok bahan baku, 

kerja sama pemasaran, kerja sama 

pameran, kerja sama inovasi dan lain-

lain. Kerja sama eksternal dapat 

dilakukan dengan perbankan, 

perguruan tinggi, pemerintah daerah, 

perusahaan swasta dan lain-lain. 

Dengan adanya kerja sama 

perusahaan secara kolektif dapat 

mencapai skala ekonomi diluar 

pencapaian perusahaan secara 

perorangan. Demikian pula kerja 

sama akan menjadi wahana untuk 

belajar bersama, saling berbagi 

informasi dan inovasi. Apabila 

digambarkan pengertian tersebut 

tampak sebagai berikut. 
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Sumber: (Ceglie dan Dini, 1999:2) 
dalam (Tambunan, 2006:5) 

 

Gambar 2: Sebuah ilustrasi dalam 

jejaring kerja internal dan eksternal. 

“Jejaring kerja sebuah klaster” 

 

Jadi faktor-faktor kritis untuk 

pengembangan sebuah klaster adalah 

adanya kerja sama internal dan kerja 

sama eksternal. Sedangkan kebijakan 

yang berkontribusi pada dinamika 

klaster dalam bentuk penumbuhan 

iklim usaha dan pengembangan 

usaha. Penumbuhan iklim usaha 

dalam bentuk perundang-undangan 

dan kebijakan sehingga memperoleh 

pemihakan, kepastian, kesempatan, 

perlindungan dan dukungan berusaha 

yang seluas-luasnya. Pengembangan 

usaha melalui pemberian fasilitas, 

bimbingan, pendampingan dan 

bantuan perkuatan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan dan daya saing. 

Dari berbagai pustaka dan kajian 

penelitian terdahulu disimpulkan 

bahwa klaster adalah kerja sama 

internal antar pelaku usaha di dalam 

sebuah sentra dan kerja sama 

eksternal antara pelaku usaha di 

dalam sebuah sentra dengan pihak 

luar sentra. 

Sedangkan kajian Kementerian 

Koperasi dan UKM (2005:4) tentang 

persyaratan dasar sebuah klaster agar 

dapat berkembang secara sehat adalah 

sebagai berikut : 

a. Dalam setiap sentra yang akan 

ditumbuhkan sebagai klaster 

harus memiliki satu usaha 

sejenis yang prospek pasarnya 

jelas. Terdapat 30 - 50 unit 

usaha kecil yang melakukan 

kegiatan sejenis. 

b. Omzet dari keseluruhan unit 

usaha dalam klaster tersebut 

paling sedikit Rp. 500 juta,-

/bulan. 

c. Telah terjadi sentuhan 

teknologi yang memungkinkan 

tercapainya peningkatan 

produktivitas. 
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d. Persyaratan lain yang berkaitan 

dengan infrastruktur, jaringan 

pasar, ketersediaan lembaga 

keuangan dan lain-lain 

merupakan syarat tambahan 

yang menyediakan daya tarik 

klaster bersangkutan melalui 

jaringan informasi. 

Dari berbagai pustaka dan kajian 

penelitian terdahulu disimpulkan 

bahwa klaster adalah sentra yang 

telah berkembang yang melaksanakan 

kerja sama internal antar pelaku usaha 

di dalam sebuah sentra dan kerja sama 

eksternal antara pelaku usaha di 

dalam sebuah sentra dengan pihak 

luar sentra dan adanya dukungan 

infrastruktur yang memadai di lokasi 

sentra. Apabila digambarkan 

pengertian klaster tersebut tampak 

sebagai berikut. 

 

Gambar 3: Klaster adalah kerja sama 

internal, kerja sama eksternal dan 

infrastruktur 

Jadi pemberdayaan UMKM dengan 

pendekatan klaster adalah upaya 

untuk memberikan daya 

(empowerment) dan penguatan 

(strengthening) kepada UMKM 

dalam bentuk kerja sama internal, 

kerja sama eksternal dan penyediaan 

infrastruktur yang berupa akses 

sumberdaya, kesempatan, keahlian, 

dan pengetahuan agar kapasitas 

meningkat sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidupnya 

(kinerjanya). 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Format desain dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif 

yang memiliki kesamaan dengan 

desain deskriptif kuantitatif dimana 

teori masih digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian. Format 

deskriptif kualitatif  pada umumnya 

dilakukan pada penelitian studi kasus 

yaitu memusatkan diri pada suatu unit 

tertentu dari berbagai fenomena 

sehingga kedalaman data dan 
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eksplorasi menjadi pertimbangan 

dalam desain penelitian ini. 

Bungin (2009:68) menjelaskan 

penelitian sosial menggunakan format 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mengkritik kelemahan penelitian 

kuantitatif (yang terlalu positivisme), 

serta juga bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai fenomena realitas sosial 

yang ada di masyarakat yang menjadi 

obyek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena 

tertentu. 

Bungin (2009:145) menjelaskan 

tahapan penelitian kualitatif juga 

adalah tahapan analisis kualitatif, 

dengan demikian maka tahapan-

tahapan analisis itu juga adalah yang 

dilaksanakan peneliti pada setiap 

tahapan penelitiannya. Jadi, model 

langkah analisis data kualitatif  

bukanlah teknik analisis data 

kualitatif  melainkan sebuah strategi 

analisis data yang melekat pada setiap 

tahapan langkah penelitian kualitatif, 

sedangkan metode atau teknik 

analisis kualitatif adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

(beberapa hanya untuk pengumpulan 

data saja) dan sekaligus juga adalah 

alat analisis data. 

Bungin (2009:144) menjelaskan 

tahapan analisis induktif  (kualitatif) 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terhadap 

fenomena sosial, melakukan 

identifikasi, revisi-revisi dan 

pengecekan ulang terhadap data 

yang ada. 

2. Melakukan kategorisasi terhadap 

informasi yang diperoleh. 

3. Menelusuri dan menjelaskan 

kategorisasi. 

4. Menjelaskan hubungan-

hubungan kategorisasi. 

5. Menarik kesimpulan-kesimpulan 

umum. 

6. Membangun atau menjelaskan 

variabel. 

Instrumen penelitian atau alat untuk 

mengumpulkan data menggunakan 

observasi (pengamatan) dan 

wawancara. Observasi digunakan 

untuk mengamati proses kerja sama 

internal, kerja sama eksternal dan 

infrastruktur yang ada di lokasi 

penelitian yaitu Sentra Industri Tenun 
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Ikat Kota Kediri. Proses kerja sama 

internal dan proses kerja sama 

eksternal dengan mengamati pelaku, 

input, proses, output, impact atau 

dampak kerja sama tersebut. 

Pengamatan infrastruktur dilakukan 

dengan mengamati fasilitas 

infrastruktur apa yang ada di lokasi 

sentra. Sedangkan wawancara 

digunakan dengan mewawancarai 

para pengrajin tenun ikat tentang 

bentuk kerja sama internal, bentuk 

kerja sama ekstenal dan infrastruktur 

yang ada di lokasi sentra. Bentuk 

kerja sama internal dapat dilakukan 

dalam bentuk kerja sama produksi, 

kerja sama pemasaran, kerja sama 

inovasi dan lain-lain. Bentuk kerja 

sama eksternal dapat dilakukan dalam 

bentuk kerja sama dengan lembaga 

keuangan, perguruan tinggi, 

pemerintah daerah, perusahaan 

swasta dan lain-lain. Wawancara 

infrastruktur dilakukan dengan 

mewanwancarai pengrajin tentang 

infrastruktur yang ada di lokasi 

sentra. Instrumen observasi 

menggunakan pedoman observasi 

sedangkan instrumen wawancara 

dengan menggunakan pedoman 

wawancara. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengrajin Tenun Ikat di 

Sentra Industri Tenun Ikat Kota 

Kediri yang berjumlah 15 pengrajin 

dengan sampel penelitian berjumlah 

10 pengrajin. Teknik sampling 

menggunakan purposive sampling 

atau pengambilan sampel dengan 

pertimbangan yaitu para pengrajin 

yang sudah melakukan kerja sama 

internal dan kerja sama eksternal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sentra Industi Tenun Ikat 

Kota Kediri 

Sentra Industri Tenun Ikat Kota 

Kediri berlokasi di Desa Bandar 

Kidul Kota Kediri berdiri sejak tahun 

1946 dengan diawali oleh satu orang 

pengrajin dan satu alat yaitu Alat 

Tenun Bukan Mesin (ATBM). 

Produk berupa sarung goyor dengan 

jumlah produksi dua buah sarung 

setiap harinya. Empat tahun 

kemudian berkembang menjadi tujuh 

ATBM dengan kapasitas produksi 

empat buah sarung per hari. Dari 

tahun ke tahun usaha ini semakin 

berkembang dengan puncaknya 

mempunyai 150 ATBM dengan 

kapasitas produksi 100 sarung setiap 
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harinya. Penjualan tidak hanya 

melayani pasar di wilayah Kediri tapi 

juga sampai pada Tulungagung, 

Trenggalek, Blitar, Mojokerto, 

Jombang dan Nganjuk. 

Penjualan tenun ikat mencapai masa 

kejayaan sekitar tahun 70 an dengan 

jumlah pengrajin mencapai 50 

pengrajin dengan rata-rata 

mempunyai 40 sampai 50 ATBM 

dengan kapasitas produksi 30 buah 

sarung per hari per pengrajin. Tahun 

1990 an seiring dengan berdirinya 

pabrik-pabrik besar yang 

memproduksi sarung dengan harga di 

bawah sarung tenun menyebabkan 

pejualan sarung tenun mengalami 

penurunan yang sangat drastis 

sehingga banyak pengrajin yang 

gulung tikar dengan menyisakan 

jumlah pengrajin sekitar 30 an.  

Tahun 2005 an para pengrajin yang 

masih bertahan dalam usaha 

menghadapi persaingan yang keras 

dengan sarung produksi pabrik 

melakukan inovasi dengan membuat 

kain tenun. Ternyata kain tenun ini 

mendapat sambutan yang luar biasa 

dari masyarakat terbukti dengan 

jumlah permintaan yang semakin 

meningkat. Permintaan tidak hanya 

berasal dari konsumen perorangan 

tapi dari instansi pemeritah, sekolah 

dan instansi swasta. Di Kediri kain 

tenun ikat sudah menjadi icon daerah 

dan digunakan untuk seragam dinas 

pemerintah daerah maupun sekolah. 

Kain tenun tidak hanya digunakan 

untuk baju tapi juga untuk sarung 

bantal dan sarung tas dan aneka 

produk kerajinan lainnya.  

Dukungan dari berbagai pihak atas 

keberhasilan kain tenun ikat ini terus 

dilakukan seperti dari pemerintah 

kota bekerja sama dengan Dinas 

Koperasi dan UMKM berupa kredit 

dengan bunga yang murah yaitu 4% 

dan berbagai lomba dengan memakai 

kain tenun. Dukungan lain berasal 

dari Dinas perindustrian dan 

perdagangan dalam bentuk fasilitasi 

pameran dan Bank Indonesia dalam 

bentuk pelatihan dan studi banding. 

Lembaga Keuangan Mikro dalam 

bentuk kredit modal kerja dan dengan 

Perguruan Tinggi dalam bentuk 

inovasi peralatan. 

Hasil Penelitian 

Dibawah ini disajikan tabel hasil 

penelitian mengenai bentuk kerja 

sama internal, kerja sama eksternal 
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dan dukungan infrastruktur di Sentra 

Industri Tenun Ikat Kota Kediri. 

Tabel 1: Bentuk kerja sama internal, 

kerja sama eksternal dan 

infrastruktur di Sentra Industri Tenun 

Ikat Kota Kediri 

 

Pembahasan 

Bentuk Kerja Sama Internal 

Hasil penelitian menunjukkan bentuk 

kerja sama internal yang dilakukan 

adalah kerja sama produksi yaitu joint 

production atau produksi bersama, 

sub produksi dan pengadaan bakan 

baku. Kerja sama joint production 

terjadi saat seorang pengrajin tenun 

ikat mendapat pesanan dalam jumlah 

besar seperti dari Pemerintah daerah, 

sekolah, perusahaan dan tidak mampu 

melakukan produksi sendiri sehingga 

dibagi bersama dengan anggota sentra 

yang lain. Kerja sama subproduksi 

terjadi saat seorang pengrajin tenun 

ikat men-sub kan produksinya ke 

pihak lain baik perorangan maupun 

kelompok. Kerja sama pengadaan 

bahan aku terjadi saat ada pesanan 

dalam jumlah besar sehingga 

memesan bahan baku bersama-sama. 

Pemesanan dalam jumlah besar ini 

dapat mengurangi biaya dan 

penyelesaian pemesanan biasanya 

dilakukan dalam waktu bersamaan. 

 

Bentuk Kerja Sama Eksternal 

Bentuk kerja sama eksternal 

dilakukan dengan Perbankan, 

Lembaga Keuangan Mikro, 

Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah 

dan Bank Indonesia. Kerja sama 

dengan perbankan dilakukan apabila 

pengrajin tenun ikat membutuhkan 

modal yang besar misalnya untuk 

investasi peralatan dan gedung. Kerja 

sama dengan Lembaga Keuangan 

Mikro dilakukan apabila 

membutuhkan modal kerja untuk 

memenuhi pesanan. Kerja sama 

dengan Perguruan Tinggi dilakukan 

untuk menginovasi peralatan (Alat 

Tenun Bukan Mesin-ATBM). Kerja 

sama dengan Pemerintah Daerah 
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dilakukan dengan Dinas Koperasi dan 

UMKM dalam bentuk kredit dengan 

bunga yang rendah yaitu 4% dan 

dengan Dinas Perisdustrian dan 

perdagangan berupa fasilitasi 

pameran baik lokal, regional maupun 

nasional. Kerja sama dengan Bank 

Indonesia dilakukan dalam bentuk 

fasilitasi studi banding dan pelatihan. 

 

Infrastruktur 

Dukungan infratruktur adalah 

kecukupan daya listrik, sarana 

transportasi, telekomunikasi dan 

sarana air bersih. Kecukupan daya 

listrik digunakan untuk pengadaan air 

bersih, penerangan ruang produksi, 

penerangan outlet/showroom, 

penghitung ukelan benang. Sarana 

transportasi digunakan untuk 

transportasi pengadaan bahan baku, 

pengiriman produk jadi dan akses 

konsumen ke sentra. Sarana 

telekomunikasi digunakan untuk 

komunikasi bisnis baik dengan 

pemasok bahan baku, pembeli 

maupun calon pembeli. Sarana air 

bersih digunakan pewarnaan saat 

proses produksi. 

 

Proses Kerja Sama Internal 

Kerja sama joint production atau 

produksi bersama dilakukan dengan 

proses sebagai berikut: 1) Pelaku 

adalah para pengrajin tenun ikat yang 

ada di dalam sentra. Salah satu atau 

beberapa pelaku mendapatkan order 

atau pesanan dalam jumlah besar baik 

dari Pemerintah Kota, sekolah atau 

instansi swasta untuk seragam. 

Karena keterbatasan kapasitas 

produksi maka order atau pesanan 

tersebut dibagi dengan pengrajin lain 

dalam satu sentra untuk diproduksi 

sesuai dengan kemampuan masing-

masing yang penting dapat memenuhi 

jumlah order atau pesanan tersebut. 2) 

input atau masukan adalah order atau 

pesanan, desain produk, bahan baku, 

tenaga kerja dan biaya overhead 

pabrik. 3) proses adalah masing-

masing pengrajin memproduksi 

sesuai dengan alokasi yang telah 

ditentukan di muka. 4) Output adalah 

produk jadi. 5) Impact atau dampak 

adalah produk sesuai order atau 

pesanan, kualitas produk seragam dan 

meningkatkan penjualan. 

Proses kerja sama sub produksi 

adalah: 1) Pelaku adalah para 

pengrajin tenun ikat di dalam sentra 

dan pengrajin tenun ikat di luar sentra. 
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Ke dua belak pihak menyepakati kerja 

sama produksi dengan jumlah dan 

waktu tertentu. 2) input atau masukan 

adalah jumlah produksi, bahan baku, 

biaya overhead pabrik. 3) proses 

adalah pengrajin di luar sentra 

memproduksi sesuai dengan jumlah, 

waktu dan kualitas yang telah 

ditentukan. 4) Output adalah produk 

jadi. 5) impact atau dampak dapat 

memenuhi order atau pesanan. 

Proses kerja sama pengadaan bakan 

baku adalah sebagai berikut: 1) 

Pelaku adalah para pengrajin tenun 

ikat di dalam sentra dan pemasok 

bahan baku di luar sentra. 2) input 

adalah pesanan bahan baku dengan 

jumlah, waktu dan kualitas tertentu. 

3) proses adalah para pengrajin tenun 

ikat memesan bersama-sama bahan 

baku dengan jumlah, waktu dan harga 

yang telah ditentukan dengan satu 

pemasok. Pemasok mengirim bahan 

baku ke sentra dengan jumlah, waktu 

dan harga seperti yang telah 

disepakati. Pemasok menerima 

pembayaran. 4) output adalah 

ketersediaan bahan baku dalam 

jumlah yang cukup sesuai jadwal 

produksi, kualitas terjamin dan harga 

bersaing. 5) impact atau dampak 

adalah dapat memenuhi order atau 

pesanan tepat waktu. 

 

Proses Kerja Sama Eksternal 

Proses kerja sama eksternal dengan 

perbankan dalam bentuk pemberian 

kredit investasi untuk pengadaan 

tanah dan bangunan dilakukan 

sebagai berikut: 1) Input berupa 

pengajuan kredit ke perbankan 

dengan melengkapi berbagai macam 

persyaratan. 2) Proses dilakukan 

dengan pengrajin tenun ikat datang ke 

perbankan menyerahkan berbagai 

macam persyaratan untuk pengajuan 

kredit. Pihak perbankan menerima 

pengajuan kredit dari pengrajin dan 

diproses lebih lanjut. Setelah 

dilakukan penilaian pengrajin 

menerima keputusan diterima atau 

ditolak pengajuan kreditnya. 3) 

Output berupa penerimaan atau 

penolakan pengajuan kredit dan 

pencairan. 4) Impact/dampak adalah 

penambahan dana investasi, 

penambahan tanah, bangunan dan 

mesin sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas produksi dan penjualan. 

Proses kerja sama eksternal dengan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

dalam bentuk pemberian kredit modal 
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kerja dilakukan sebagai berikut: 1) 

Input berupa pengajuan kredit ke 

LKM dengan melengkapi berbagai 

macam persyaratan. 2) Proses 

dilakukan dengan pengrajin tenun 

ikat datang ke LKM menyerahkan 

berbagai macam persyaratan untuk 

pengajuan kredit. Pihak LKM 

menerima pengajuan kredit dari 

pengrajin dan diproses lebih lanjut. 

Setelah dilakukan penilaian pengrajin 

menerima keputusan diterima atau 

ditolak pengajuan kreditnya. 3) 

Output berupa penerimaan atau 

penolakan pengajuan kredit dan 

pencairan. 4) Impact/dampak adalah 

penambahan dana modal kerja 

sehingga dapat digunakan membiayai 

kebutuhan-kebutuhan jangka pendek 

seperti pembelian bahan baku, 

pembayaran biaya tenaga kerja, 

pembayaran biaya listrik, 

pembayaran hutang jangka pendek 

dan lain-lain. 

Proses kerja sama dengan perguruan 

tinggi berupa inovasi sebagian 

peralatan untuk mengukur ukelan 

benang (bukan ATBM) dilakukan 

oleh mahasiswa saat melakukan 

penelitian atau praktek kerja lapangan 

dengan kegiatan sebagai berikut:1) 

Input. Mahasiswa membawa 

desain/rancangan produk. 2) Proses. 

Desain/rancangan produk diujicoba 

beberapa kali sampai menjadi produk 

akhir yang siap digunakan. 3) Output 

berupa produk jadi. 4) 

Impact/dampaknya adalah dapat 

menghitung ukelan benang secara 

otomatis yang sebelumnya dihitung 

dengan manual serta meningkatkan 

kualitas dan produktivitas kerja. 

Proses kerja sama dengan pemerintah 

daerah (Dinas Koperasi dan UMKM) 

berupa pemberian kredit dengan 

bunga yang rendah (4 %) dilakukan 

dengan kegiatan sebagai berikut: 1) 

Input. Dinas Koperasi dan UMKM 

menawarkan kredit dengan bunga 

yang rendah (4 %). Pengrajin 

mengajukan kredit dengan 

melengkapi berbagai macam 

persyaratan. 2) Proses. Para pengrajin 

datang ke Dinas Koperasi dan 

UMKM untuk menyerahkan berbagai 

macam persyaratan. Pengrajin 

menunggu pengumuman diterima 

atau ditolak pengajuan kreditnya dan 

pencairan dana apabila kreditnya 

disetujui. 3) Output berupa tambahan 

dana untuk modal kerja dan modal 

untuk ivestasi. 4) Impact/dampaknya 
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adalah terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan jangka pendek dan jangka 

panjang sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas produksi. 

Proses kerja sama dengan pemerintah 

daerah (Dinas Perindustrian dan 

perdagangan berupa fasilitasi 

pameran baik tingkat lokal, regional 

maupun nasional dilakukan dengan 

kegiatan sebagai berikut: 1) Input. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

menawarkan pameran yang dapat 

diikuti oleh perwakilan pengrajin 

dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. 2) Proses. Para pengrajin 

memutuskan untuk mengikuti 

pameran atau tidak dengan 

persyaratan yang telah ditentukan. 

Apabila diputuskan mengikuti 

pameran maka pengrajin akan 

melakukan persiapan seperti 

transportasi produk, akomodasi dan 

perlengkapan pameran lainnya. 3) 

Output berupa promosi dan penjualan 

produk. 4) Impact/dampaknya adalah 

produk semakin dikenal masyarakat 

luas dan peningkatan penjualan 

produk. 

Proses kerja sama dengan Bank 

Indonesia dalam bentuk pelatihan dan 

fasilitasi studi banding dilakukan 

dengan kegiatan sebagai berikut: 1) 

input. Bank Indonesia menawarkan 

pelatihan manajemen produksi, 

manajemen pemasaran, manajemen 

keuangan. Bank indonesia juga 

menfasilitasi studi banding dengan 

usaha sejenis yaitu sentra industri 

tenun ikat baik di dalam propinsi 

maupun luar propinsi. 2) Proses. 

Pengrajin tenun ikat menerima 

tawaran pelatihan atau studi banding 

dengan persyaratan yang telah 

ditentukan. Pengrajin melaksanakan 

pelatihan dan studi banding dengan 

tempat dan waktu yang telah 

ditentukan. 3) Outputnya adalah 

meningkatnya kualitas dan 

produktifitas sumber daya manusia. 

4) Impact/dampaknya adalah 

kenaikan produktifitas, penjualan dan 

pengelolaan administrasi keuangan. 

 

Proses Dukungan Infrastruktur 

Proses dukungan infrastruktur dalam 

bentuk kecukupan daya listrik, sarana 

transportasi, telekomunikasi dan 

sarana air bersih berasal dari 

pemerintah misalnya listrik dari PLN, 

sarana transportasi ( jalan dan 

jembatan) dari dinas pekerjaan 

umum, telekomunikasi dari Telkom 
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atau operator lain dan air bersih dari 

PDAM atau air tanah. Pengrajin tenun 

ikat tinggal memanfaatkan saja, 

semakin layak dan memadai 

dukungan infrastruktur tersebut 

semakin meningkatkan kinerja 

usahanya. 

 

KESIMPULAN 

1. Pemberdayaan UMKM 

dilakukan dengan menetapkan 

sentra sebagai titik masuk (entry 

point). Pemberdayaan UMKM 

diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya 

(empowerment) dan penguatan 

(strengthening) kepada UMKM 

dalam bentuk sumberdaya, 

kesempatan, keahlian, dan 

pengetahuan agar kapasitas 

meningkat sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidupnya 

(kinerjanya). 

2. Untuk mengembangkan sentra 

dapat dilakukan dengan 

pendekatan klaster. 

3. Klaster adalah kerja sama 

internal antar pengrajin dalam 

satu sentra, kerja sama eksternal 

antara pengrajin dalam satu 

sentra dengan pihak luar sentra 

dan adanya dukungan 

infrastruktur yang memadai. 

Klaster juga dapat didefinisikan 

sebagai sentra yang telah 

berkembang yang ditandai 

dengan adanya kerja sama 

internal, kerja sama eksternal dan 

adanya dukungan infrastuktur 

yang memadai. 

4. Bentuk kerja sama internal 

adalah kerja sama produksi yaitu 

joint production atau produksi 

bersama, sub produksi dan 

pengadaan bakan baku. Kerja 

sama joint production saat  

mendapat pesanan dalam jumlah 

besar dan tidak mampu 

melakukan produksi sendiri 

sehingga dibagi bersama dengan 

anggota sentra yang lain. Kerja 

sama subproduksi saat men-sub 

kan produksinya ke pihak lain. 

Kerja sama pengadaan bahan aku 

saat ada pesanan dalam jumlah 

besar sehingga memesan bahan 

baku bersama-sama.  

5. Bentuk kerja sama eksternal 

dengan Perbankan, Lembaga 

Keuangan Mikro, Perguruan 

Tinggi, Pemerintah daerah dan 

Bank Indonesia. Kerja sama 
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dengan perbankan saat 

membutuhkan modal untuk 

investasi. Kerja sama dengan 

Lembaga Keuangan Mikro saat 

membutuhkan modal kerja. Kerja 

sama dengan Perguruan Tinggi 

saat menginovasi peralatan (Alat 

Tenun Bukan Mesin-ATBM). 

Kerja sama dengan Pemerintah 

Daerah (Dinas Koperasi dan 

UMKM) saat ada pameran baik 

lokal, regional maupun nasional. 

Kerja sama dengan Bank 

Indonesia dalam bentuk fasilitasi 

studi banding dan pelatihan.  

6. Dukungan infratruktur adalah 

kecukupan daya listrik, sarana 

transportasi, telekomunikasi dan 

sarana air bersih. Kecukupan 

daya listrik untuk pengadaan air 

bersih, penerangan ruang 

produksi. Sarana transportasi 

untuk transportasi pengadaan 

bahan baku, pengiriman produk 

jadi. Sarana telekomunikasi 

untuk komunikasi bisnis. Sarana 

air bersih untuk pewarnaan saat 

proses produksi. 

 

SARAN 

1.  Para pengrajin tenun ikat di dalam 

sentra harus berupaya 

meningkatkan intensitas kerja 

sama internal, kerja sama 

eksternal dan dukungan 

infrastruktur.  

2.  Para stakeholder pengrajin tenun 

ikat harus berupaya 

meningkatkan sinergi  antar 

pelaku pemberdayaan terutama 

pihak eksternal agar tidak 

tumpang tindih dalam 

memberikan pemberdayaan 

sehingga lebih efektif dan efisien. 
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ABSTRAK 

 
Kemampuan berfikir kritis yang berwawasan lingkungan  pada pembelajaran geografi sangat penting 

dimiliki siswa. Kemampuan berpikir kritis penting dimiliki agar mereka mampu memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebenaran ilmiah. Mereka akan peka dalam 

menghadapi berbagai persoalan, mampu menyelesaikannya dengan tepat, dan mampu 

mengaplikasikan materi pembelajaran. Strategi untuk menumbuhkan generasi berfikir kritis yang 

berwawasan lingkungan  maka pembelajaran geografi seharusnya memberdayakan kemampuan 

berpikirnya dalam bidang lingkungan. Berbagai model dapat diaplikasikan, satu diantaranya adalah 

dengan model Pembelajaran Experiential Learning. Artikel  ini diharapkan memberikan informasi 

tentang manfaat model Experiential Learning dalam pembelajaran geografi agar dapat menumbuhkan 

berfikir kritis yang berwawasan lingkungan. 
 
Kata Kunci: Generasi berfikir kritis, Berwawasan lingkungan, Model Experiential Learning 

 

 

PENDAHULUAN 

 Kerusakan lingkungan yang 

terus terjadi di Indonesia akibat tenaga 

eksogen mengakibatkan terjadi 

bencana seperti tanah longsor, erosi, 

sedimentasi dan permasalahan 

pelapukan.  Hal ini memerlukan 

perhatian lebih dari seorang guru 

geografi sebagai upaya mengurangi 

dampak kerusakan lingkungan yang 

terus terjadi. Guru geografi harus 

membekali siswa dengan menanamkan 

rasa kepedulian lingkungan, sehingga 

siswa bisa memberi solusi yang tepat 

dan ilmiah terhadap permasalahan 

permasalahan lingkungan. Siswa 

seharusnya dibekali dengan 

pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berfikir 

kritis yang berwawasan lingkungan. 

  Kemampuan berpikir kritis 

berwawasan lingkungan seharusnya 

sudah  ditanamkan kepada generasi 

muda Indonesia saat ini karna  dalam 

kehidupannya mereka tidak terlepas 

dari berpikir, dan kebiasaaan atau 

kemampuan berpikir kritis menjadikan 
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hidup mereka akan lebih bermakna 

(Hasruddin, 2009). Di era globalisasi 

saat ini karena dengan berfikir kritis 

yang berwawasan lingkungan siswa 

bisa peka terhadap fenomena alam yang 

terjadi akhir akhir ini, dengan harapan 

mereka akan tangguh dalam 

menghadapi permasalahan lingkungan 

serta bisa memberi solusi yang sesuai 

dan tepat dengan permasalahan yang 

terjadi pada kehidupan seahri-hari. 

  Kemampuan berpikir kritis 

bukan merupakan suatu kemampuan 

yang dapat berkembang dengan 

sendirinya (Wahyuni). Kemampuan ini 

harus dilatih melalui pemberian 

motivasi atau dorongan yang menuntut 

seseorang untuk berpikir kritis serta 

harus dikembangkan kepada para 

siswa. Pada proses pembelajaran, 

mereka sebaiknya sudah tidak lagi 

menghafalkan banyak materi pelajaran 

dengan melalui mendengarkan ceramah 

dari para guru. Sehingga kemapuan 

berfikir kritis siswa akan berkembang 

dengan baik apabila guru memberikan. 

Guru harus memberikan siswa 

permasalahan-permasalahan 

lingkungan sekitar agar siswa terbiasa 

memecahkan permasalahan tersebut. 

 Tidak sedikit siswa yang dapat 

lulus dengan baik serta nilai 

memuaskan dari ujian kognitif yang 

diberikan, namun dalam penguasaan 

materi melalui kemampuan menghafal 

ini bukan jaminan mereka mampu 

mengaplikasikan materi ini dalam  

kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit  

pula siswa mereka yang melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, namun modal mereka kadang-

kadang tidak  cukup untuk berpendapat,  

memberikan gagasan pemikiran, 

ataupun menawarkan ide-ide 

cemerlang. Ini terjadi karena siswa 

jarang atau tidak terbiasa diberi 

permasalahan- permasalahan 

lingkungan yang memanancing untuk 

berfikir  kritis. 

 Model pembelajaran memiliki 

peran penting dalam  menciptakan 

kondisi pada proses pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh para 

guru geografi selama ini kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mampu memahami materi. Para 
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siswa mampu menghafal dengan baik, 

mampu menjawab soal-soal ujian 

dengan baik, namun tidak mampu 

mengaplikasikan materi dengan baik. 

 Tugas guru disini yaitu 

bagaimana membawa siswa agar 

mereka mampu  menganalisis 

permasalahan-permasalahan 

lingkungan misalnya penyebab 

terjadinya pelapukan,  erosi, abrasi, 

sedimentasi,  serta permasalahan yang 

berhubungan dengan lingkungan 

lainnya, sehingga perlu diberi 

dibelajarkan kepada siswa secara 

kontekstual. Sehubungan fakta 

tersebut, maka dipandang perlu untuk 

menerapkan suatu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran melalui pengalaman 

langsung yang berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir kritis yang 

berwawasan lingkunga siswa SMA. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

pembelajaran adalah pembelajaran 

dengan model  Experiential Learning. 

Artikel ini akan mengupas persoalan 

kemampuan berpikir kritis berwawasan 

lingkungan dengan menerapkan model 

pembelajaran Experiential Learning

. 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

PENTINGNYA MENUMBUHKAN BERFIKIR KRITIS SISWA 

 Berpikir kritis merupakan pola 

pikir yang melibatkan proses 

menganalisa dan mengevaluasi  suatu 

informasi melalui pengamatan, 

pengalaman dan komunikasi (Arjanto 

2010). Siswa tidak hanya menerima 

informasi begitu saja, melainkan 

dengan mempertanyakannya. Sehingga 

kelak  bisa menilai suatu informasi dan 

memecahkan masalah dengan tepat dan 

ilmiah.  

 Berpikir kritis adalah pemikiran 

yang masuk akal dan reflektif yang 

berfokus untuk membuat sebuah 
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kesimpulan dan memutuskan apa yang 

seharusnya dipercaya atau dilakukan 

(Ennis, dalam Fisher 2009:4). Pemikir 

kritis ideal memiliki kemampuan 

untuk: 1) Menjelaskan, yang dapat 

dilakukan melalui mengidentifikasi 

masalah, atau pertanyaan, menganalisis 

argumen, mengklarifikasi pertanyaan 

atau argumen yang bertentangan, dan 

mendefinisikan istilah. 2) Menilai dasar 

keputusan, dapat dilakakukan melalui 

menilai kredibilitas sumber dan menilai 

laporan observasi. 3) Menduga, dapat 

dilkukan melalu kegitan 

mengidentifikasi asumsi tak tertulis, 

menyimpulkan dan menilai keputusan, 

membuat deduksi atau induksi. 4) 

Membuat pegandaian dan 

mengintegrasikan kemampuan. 5) peka 

terhadap perasaan, tingkat 

pengetahuan, dan derajat kelebihan 

orang lain ( Kuswana, 2012) 

 Proses atau jalannya berpikir itu 

pada pokoknya ada tiga langkah, 

menurut  Sumadi (2002) yaitu: 1) 

Pembentukan pengertian yaitu 

menganalisis ciri-ciri dari sejumlah 

objek yang sejenis, 2) Pembentukan 

pendapat yaitu meletakkan hubungan 

antara dua buah pengertian atau lebih, 

3) Pembentukan keputusan atau 

penarikan kesimpulan yaitu hasil 

perbuatan akal untuk membentuk 

pendapat baru berdasarkan pendapat-

pendapat yang telah ada. 

 Elder (2007) mengungkapkan 5 

(lima) ciri seseorang yang memiliki 

keterampilan berpikir kritis yaitu: a) 

dapat memunculkan pertanyaan dan 

masalah yang penting dan 

merumuskannya dengan jelas dan 

tepat; b) dapat mengumpulkan dan 

menilai informasi yang relevan serta 

menggunakan ide-ide abstrak untuk 

menafsirkannya secara efektif; c) dapat 

menyimpulkan dan memberikan solusi 

yang baik, dan mengujinya berdasarkan 

kriteria dan standar yang relevan; d) 

memiliki keterbukaan pemikiran 

terhadap pemikiran, pengakuan dan 

nilai lain; e) dapat berkomunikasi 

secara efektif dengan orang lain untuk 

memecahkan masalah yang kompleks.  

 Berfikir kritis salah satu bentuk 

dari berfikir tingkat tinggi yang 

dibutuhkan dalam hal mempelajari 

geografi, karena dengan pemikiran 

kritis siswa berusaha menemukan 
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hubungan antar komponen sehingga 

diketahui penyebab untuk kemudian 

dirumuskan solusi yang tepat sesuai 

konteks wilayah. Geografi mempelajari 

persamaan dan perbedaan geosfer yang 

ada di bumi. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam hal 

mengembangkan pembelajaran 

geografi yang kontekstual adalah siswa 

diajak menggunakan berfikir tingkat 

tinggi seperti kemampuan berfikir 

tingkat kritis, analitis dan kreatif (The 

Notheast Regional Education 

Laboratory (dalam Sumarmi 2012 ). 

Kemampuan berpikir penting 

dikembangkan pada setiap mata 

pelajaran. Geografi merupakan salah 

satu pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan 

objek material yang menjadi kajian 

geografi yang sangat luas yaitu meliputi 

geosfer terdiri dari aspek manusia dan 

aspek fisik Aspek yang dikaji tidak saja 

pada case (kasus) tetapi sudah 

meningkat sampai pada cause 

(hubungan sebab akibat) (Astina 2004). 

Dalam proses penyampaian materi 

tidak hanya menekankan kepada 

pengusaan konsep saja, tetapi juga 

dapat menganalisis permasalahan 

geosfer. Menganalisis permaslahan 

geosfer dilakukan mulai dari 

mengidentifikasi masalah, hingga 

menetapkan solusi untuk memecahkan 

permasalahan. Proses tersebut 

membutuhkan kemampuan bepikir 

siswa yang lebih kompleks yaitu 

kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut 

bertujuan supaya materi geografi 

mudah dipahami dan menjadi 

bermakna, sehingga bermanfaat untuk 

pengetahuan siswa di masa depan. 

Guru harus bisa mendesain 

proses pembelajaran mulai dari 

observasi lapangan dengan 

menghadapkan siswa pada objek 

sebenarnya, sehingga bermanfaat untuk 

pengetahuan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan masa 

akan datang. Purwanto (2010) 

menjelaskan bahwa siswa hendaknya 

difahamkan dengan geografi sebagai 

cara unik untuk membelajari bumi, 

yakni penggunaan prespektif ( sudut 

pandang) geografi:keruangan dan 

ekologi”. Konsep geografi perlu 

didefinisikan agar mudah difahami, hal 
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ini bertujuan untuk mencapai 

pembelajaran yang bermakna.  

 Menumbuhkan generasi 

berfikir kritis geografi sangatlah perlu. 

Dengan berfikir kritis siswa dapat 

mengevaluasi pemikiran mereka 

sendiri serta mengubah perilaku 

pemikirannya, mereka harus tahu 

bagaimana menerapkan pengetahuan 

yang diperolehnya. Pernyataan ini 

didukung oleh (Wulandari: 2014) 

bahwa setiap orang membutuhkan 

kemampuan berfikir kritis agar dapat 

mengatasi masalah dengan baik. Siswa 

yang dapat berfikir kritis akan memiliki 

wawasan dan pengetahuan yang luas, 

selalu ingin tahu berdasarkan fakta dan 

pengetahuan yang logis karena mereka 

tidak mudah puas dengan informasi 

yang diterima. 

  

 

 

BERFIKIR KRITIS BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN MODEL 

PEMBELAJARAN EXEPRIENTIAL LEARNING. 

Kegiatan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, gagasan atau ide terhadap 

orang lain juga harus dimiliki siswa 

SMA. Kegiatan  tersebut siswa 

diusahakan dapat menganalisis 

 permasalahan-permasalahan 

lingkungan misalnya penyebab 

terjadinya pelapukan,  erosi, abrasi, 

sedimentasi,  serta permasalahan yang 

berhubungan dengan lingkungan 

lainnya, sehingga perlu diberi 

dibelajarkan kepada siswa secara 

kontekstual. Sehubungan fakta 

tersebut, maka dipandang perlu untuk 

menerapkan suatu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran melalui pengalaman 

langsung yang berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir kritis yang 

berwawasan lingkunga siswa SMA. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

pembelajaran adalah pembelajaran 

dengan model  Experiential Learning. 

 Model pembelajaran 

Experiential Learning  adalah suatu 

model pembelajaran yang 

mengaktifkan proses pembelajaran 

untuk membangun pengetahuan dan 
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keterampilan melalui pengalaman 

secara langsung. Model ini akan 

bermakna bila siswa berperan serta 

dalam melakukan kegiatan (Silberman 

2015).  Siswa lebih mudah memahami 

dan mempelajari karena guru mampu 

memberi kemudahan bagi siswa 

sehingga siswa  mampu mengaitkan 

pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah ada dalam pikiranya.  Siswa juga 

mendapatkan pemahaman dan 

menuangkannya dalam bentuk lisan 

atau tulisan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pengalaman sebagai 

katalisator untuk menolong siswa 

mengembangkan kapasitas dan 

kemampuannya dalam proses 

pembelajaran. 

 Beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan tentang model 

pembelajaran Experiential Learning 

diantaranya Bangsal dan Nagpal (2012) 

penelitiannya yang berjudul Fostering 

Critical Thinking Through Experiential 

Learning In Environmental Education 

yang menunujukkan bahwa berfikir 

krtitis berwawasan lingkungan pada 

kelompok eksperimen secara signifikan 

lebih baik daripada kelompok kontrol 

dan oleh Raga (2014) menyatakan 

bahwa model pembelajaran 

Experiential Learning berpengaruh 

terhadap ketrampilan berfikir kritis 

siswa. 

 Penelitian lain yang mendukung 

bahwa pembelajaran Experiential 

Learning berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir kritis oleh Sari 

(2013) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran outdoor Experiential 

Learning dapat meningkatkan 

katrampilan proses dan kemampuan 

berfikir kritis siswa. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa  model 

Pembelajaran Outdoor Experiential 

Learning secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan ketrampilan proses sains 

dan kemampuan berfikir kritis siswa 

pada materi keanekaragaman biota laut 

daripada pembelajaran berbasis 

praktikum. Melalui kegiatan 

pembelajaran yang berbasis 

pengalaman siswa ketika melakukan 

pengamatan di lingkungan ternyata 

dapat lebih meningkatkan ketrampilan 

proses sains dan kemampuan berfikir 

kritis siswa dibandingkan dengan 
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kegiatan pembelajaran berbasis 

praktikum.  

 Model Pembelajaran 

Experiential Learning juga dapat 

meningkatkan semangat belajar karena 

belajar bersifat aktif mendorong serta 

mengembangkan berfikir kritis 

berwawasan lingkungan karena siswa 

partisipatif untuk menemukan sesuatu 

serta mengambil tindakan solusi yang 

paling tepat untuk penyelesaian suatu 

masalah. Keadaan  tersebut 

menunujukkan bahwa pentingnya 

seorang guru dalam memilih ketepatan 

model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi dan keadaan akademik 

siswa. Harapan  besar terhadap 

kesuksesan pembelajaran terdapat pada 

seorang guru, dimana guru harus 

mengajak siswa untuk mampu berfikir 

kritis yang berwawasan lingkungan dan 

peka serta mampu memberi solusi yang 

tepat terhadap permasalahan 

permasalahan yang terjadi di 

lingkungan sekitar siswa. Kemampuan 

berfikir kritis merupakan salah satu 

keterampilan krusial yang perlu 

dikembangkan karena keterampilan ini 

membantu siswa dalam memilih dan 

memilah informasi dengan baik, 

mengemukakan pendapat atau alasan, 

serta dapat memecahkan masalah. 

 

KESIMPULAN 

 Model Pembelajaran 

Experiential Learning jika diterapkan 

dalam pembelajaran geografi akan 

berpengaruh positif terhadap 

kemampuan berfikir kritis yang 

berwawasan lingkungan. Saat 

menerapkannya,   langkah menantang 

bagi guru adalah memikirkan atau 

merancang aktifitas pengalaman belajar 

seperti apa yang harus terjadi pada diri 

siswa baik individu maupun kelompok. 

Aktifitas tersebut hendaknya berfokus 

pada siswa.   Melalui model tersebut 

siswa belajar dari proses berfikir 

divergen dan konvergen, bukan hanya 

sekedar hasil belajar. Selain itu, pada 

tahapan model adanya refleksi sebagai 

kunci utama untuk mampu mengubah 

pengalaman belajar siswa menjadi 

sebuah pengetahuan.  

 Peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran sangat penting 
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dalam mengantarkan siswa dalam era 

globalisasi untuk menjaga lingkungan. 

Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat disesuaikan dengan materi dan 

keadaan akademik siswa merupakan 

upaya pembelajaran yang 

menenangkan dan tidak membosankan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembangunan ekonomi pedesaan, melalui 

Program Sari Tani yang merupakan salah satu unggulan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah 

Utara (TTU), yang dicetuskan Bupati Timor Tengah Utara periode 2010 – 2015. Program ini 

mulai diaplikasikan pada tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa memalui penciptaan kesempatan kerja yang berfokus pada pengembangan usaha 

ekonomi produktif, dan untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa serta meningkatkan 

kesempatan masyarakat desa untuk berusaha, terutama yang berpenghasilan rendah. Penelitian 

dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan realitas pembangunan ekonomi masyarakat 

desa Oenenu Utara yang dipotret melalui kajian membangun ekonomi pedesaan lewat program 

sari tani di desa Oenenu Utara, Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara 

dengan studi litelatur. Program tersebut juga dilaksanakan untuk mengembangkan produk 

unggulan kabupaten serta memperkuat kapasitas fiskal desa. Peningkatan pendapatan yang 

dicapai dari program Sari Tani adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa, dan 

menurunkan persentase keluarga miskin di pedesaan dan meningkatkan rata – rata Pendapatan 

Asli Desa.  

 

Kata Kunci:  Ekonomi Pedesaan, Program Sari Tani, dan Pembangunan Desa

 
Dalam upaya memperkuat 

kerangka landasan bagi bangsa 

Indonesia untuk tumbuh dan 

berkembang atas kemampuan sendiri 

serta trilogi pembangunan, maka 

pembangunan Desa sebagai bagian 

integral dari pembangunan nasional 

dan mempunyai arti yang sangat 

strategis karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia tinggal di 

pedesaan yang masih rendah tingkat 

kehidupannya, baik fisik maupun 

mental spiritualnya. Masyarakat 

Kabupaten Timor Tengah Utara 

termasuk desa Oenenu Utara sebagian 

besar bermukim di pedesaan yang 

mengandalkan sektor pertanian 

sebagai sumber utama untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Untuk itu perhatian pembangunan 

perlu diarahkan kepada pembangunan 

pedesaan.  

Hal ini dilakukan karena 

masyarakat di pedesaan masih diliputi 

dengan masalah kemiskinan, 

keterbelakangan dan berbagai 

kerawanan sosial lainnya. Kebijakan 

dan program–program yang konkret 

mailto:Mariagoretynabu@yahoo.co.id
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dalam mengatasi kemiskinan di 

pedesaan. Hal ini disebabkan karena 

pelaksanaan proyek atau program 

yang berorientasi pada 

penanggulangan kemiskinan kurang 

berkoordinasi dengan proyek atau 

program sejenis dari instansi atau 

departemen lainnya. Desa Oenenu 

Utara, memiliki potensi yang sangat 

besar dalam bidang pertanian dan 

peternakan. Hal ini dapat dilihat 

dengan luasnya lahan pertanian dan 

ketersedian pakan ternak yang ada di 

Desa Oenenu Utara, dalam jumlah 

yang cukup banyak. Dengan adanya 

ketersediaan pakan ternak dalam 

jumlah yang cukup banyak tidak 

diiringi dengan laju pertumbuhan 

ternak baik ternak besar seperti sapi 

dan ternak kecil. Hal ini disebabkan 

karena masyarakat tidak memiiliki 

modal yang cukup untuk 

pengembangan usaha ternak. Oleh 

karena itu, melalui dana Program Sari 

Tani masyarakat Desa Oenenu Utara 

yang tergabung dalam Kelompok 

Tani akan dibantu untuk 

mengembangkan usaha ternak seperti 

penggemukkan ternak sapi sehingga 

diharapkan melalui usaha 

penggemukkan sapi tersebut, 

pendapatan masyarakat akan semakin 

meningkat. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai adalah: (1) Meningkatkan 

volume usaha ekonomi masyarakat, 

(2) Pendapatan masyarakat miskinc    

diperdesaan akan semakin meningkat, 

(3) Terciptanya lapangan usaha baru 

bagi masyarakat dipedesaan melalui 

usaha penggemukkan ternak sapi 

(paronisasi).  Adapun manfaat 

penelitiannya sebagai berikut : dapat 

berkontribusi terhadap pengembangan 

ilmu sosial ekonomi pedesaan, 

wawasan bagi peneliti dan 

pertimbangan untuk penelitian yang 

sama tentang membangun ekonomi 

pedesaan melalui program sari tani 

dengan jenis usahanya penggemukan 

ternak sapi (paronisasi); untuk 

menjadi masukan dan informasi 

dalam memperbaiki usaha paronisasi 

para kelompok tani; dan dapat 

memberikan sumbangan pikiran 

kepada pemerintah dalam 

mementukan kebijakan 

pemberdayaan ekonomi pedesaan dan 

pengembangan kemitraan usaha 

ternak sapi yang efektif.   

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sejalan dengan konsepsi 

pembangunan di atas GBHN 1993 

telah menggariskan bahwa 
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pembangunan desa dan masyarakat 

desa diarahkan untuk mendorong 

tumbuhnya prakarsa dan swadaya 

masyarakat sehingga mempercepat 

peningkatan perkembangan desa. 

Kemampuan masyarakat desa untuk 

berproduksi dan memasarkan hasil 

produksinya perlu didukung dan 

ditingkatkan melalui penataan 

kelembagaan dan perluasan serta 

diversifikasi usaha agar makin 

mampu mengarahkan dan 

memanfaatkan dana dan daya bagi 

peningkatan pendapatan dan taraf 

hidupnya. Bertolak dari amanat di 

atas lazimnya pembangunan 

perdesaan memang harus diletakkan 

dalam kerangka pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Dalam perspektif ekonomi, 

sejalan dengan kebijakan 

pembangunan sasaran pokok 

pembangunan perdesaan adalah untuk 

menciptakan kondisi ekonomi rakyat 

di perdesaan yang kukuh, tercapainya 

keterkaitan perekonomian di 

perdesaan dan persoalan, terwujudnya 

masyarakat perdesaan yang sejahtera 

dan teratasinya masalah kemiskinan 

di perdesaan. Sedangkan dalam 

perspektif kelembagaan, 

pembangunan desa ditujukan untuk 

semakin berfungsinya lembaga 

pemerintahan desa dan lembaga 

kemasyarakatan desa untuk 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pembangunan perdesaan, terjaminnya 

kepastian hukum bagi masyarakat 

perdesaan mengenai penguasaan 

tanah yang sesuai dengan hukum 

serta tradisi dan adat - istiadat 

setempat.  Beberapa persoalan 

tersebut adalah masalah 

ketidakmerataan pembangunan antar 

daerah, antar wilayah dan 

ketidakmerataan dalam pemilikan 

kegiatan produksi serta 

ketidakmerataan antarsektor, masalah 

pencukupan sarana dan prasarana di 

perdesaan, masalah partisipasi dan 

kemandirian, dan masalah konsolidasi 

dan penyamaan persepsi di antara 

masing-masing pihak yang terkait 

dalam 

program pembangunan perdesaan. 

Kebijaksanaan langsung diarahkan 

kepada peningkatan peran serta dan 

produktivitas sumberdaya manusia, 

khususnya golongan masyarakat 

berpendapatan rendah, melalui 

penyediaan kebutuhan dasar berupa 

pangan, sandang, perumahan, 

kesehatan dan pendidikan, serta 

pengembangan kegiatan sosial 
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ekonomi yang berkelanjutan untuk 

mendorong kemandirian golongan 

masyarakat berpendapatan rendah. 

Sedangkan kebijaksanaan 

khusus adalah mempersiapkan 

masyarakat dan meningkatkan 

kemampuan aparat daerah yang 

bertanggung jawab langsung dalam 

merencanakan, melaksanakan dan 

memantau pelaksanaan program - 

program pembangunan, dan sekaligus 

memacu dan memperluas upaya 

untuk meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan penanggulangan 

kemiskinan. 

 
METODOLOGI 

 Penelitian ini menggunakan 

Pendekatan deskripsi kualitatif 

dengan studi litelatur yang 

mengutamakan kalimat-kalimat 

bukan angka seperti pendekatan 

kuantitatif. Selain itu pendekatan 

kualitatif lebih mengutamakan 

dalamnya data dibanding banyaknya 

data. Oleh karena itu penelitian ini 

akan memfokuskan pada ekonomi 

pedesaan melalui program Sari Tani 

di Desa Oenenu Utara. Adapun 

sumber data penelitian ini berasal dari 

penelusuran bahan pustaka (library 

research) melalui data primer yang 

merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber data mengenai 

Program Sari Tani melalui jurnal, 

surat kabar, dan laporan 

pertanggungjawaban dari masing-

masing kelompok tani serta bahan-

bahan lain yang berkaitan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Ekonomi Pedesaan 

Pembangunan pedesaan 

merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun dalam merencanakan maupun 

melaksanakan program pembangunan 

pedesaan tidak bisa dilakukan secara 

seragam melainkan harus sesuai 

dengan ciri khas dari masing - masing 

desa, karena setiap desa memiliki 

karakteristik yang berbeda. Dilihat 

dari segi mutu sumber daya manusia 

(SDM), sumber daya alam (SDA), 

jumlah penduduk, keadaan sosial dan 

ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, termasuk masalah dan 

kebutuhan pokok masyarakat yang 

berbeda pula. Pemerintah juga harus 

dapat mengatasi tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan pedesaan, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal 

agar tujuan pembangunan wilayah 
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pedesaan dapat berhasil dicapai. 

Dapat diakui bahwa pembangunan 

pedesaan merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Ada manfaat langsung dan 

tidak langsung dari pembangunan 

prasarana yang sangat signifikan, baik 

dalam penciptaan kesempatan kerja 

maupun strategi yang efektif untuk 

mengentaskan kemiskinan. 

Pembangunan pedesaan juga 

merupakan suatu strategi dalam 

mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan. 

Dalam upaya mencapai 

keberhasilan tujuan pembangunan 

wilayah pedesaan saat ini, secara 

umum kita dihadapkan pada banyak 

tantangan yang sangat berbeda 

sifatnya dibandingkan pada masa-

masa yang lalu. Tantangan pertama 

berkaitan dengan kondisi eksternal 

seperti perkembangan internasional 

yang berhubungan dengan liberalisasi 

arus investasi dan perdagangan 

global. Sedangkan yang kedua 

bersifat internal, yaitu yang berkaitan 

dengan perubahan kondisi makro 

maupun mikro dalam negeri. 

Tantangan internal disini dapat 

meliputi transformasi struktur 

ekonomi, dan ketahanan pangan, 

masalah ketersediaan lahan pertanian, 

masalah investasi dan permodalan, 

masalah iptek, sumber daya manusia 

(SDM), dan lingkungan. 

(1). Konsep Pembangunan 

Ekonomi Pedesaan, a). Tujuan utama 

dari pembangunan ekonomi desa 

yaitu menciptakan suatu lingkungan 

yang memungkinkan masyarakatnya 

untuk menikmati kehidupan yang 

kreatif, sehat dan berumur panjang. 

b). Strategi pembangunan pedesaan 

meliputi strategi pertumbuhan, 

strategi kesejahteraan, strategi 

responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat dan strategi terpadu dan 

menyeluruh.  c). Prinsip-prinsip 

pembangunan ekonomi pedesaan 

terdiri dari transparansi, partisipasi, 

dapat dinikmati masyarakat, dapat 

dipertanggungjawabkan dan 

berkelanjutan (sustainable). 

(2).Pemberdayaan Pembangunan 

Ekonomi Pedesaan. a). 

Berkembangnya usaha ekonomi 

masyarakat dalam dinamika tata 

kehidupan pedesaan yang berdaya; b). 

Misi memantapkan kelembagaan 

pangan masyarakat dan usaha 

pertanian pedesaan; c). 

Mendayagunakan lembaga keuangan 

mikro dan usaha desa sebagai 
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penggerak perekonomian lokal; d). 

Memperluas jaringan dan akses pasar 

untuk mendorong pengembangan 

produksi unggulan pedesaan; e). 

Mengembangkan usaha ekonomi 

keluarga industri dan rumah tangga; 

f). Mengoptimalkan potensi ekonomi 

pedesaan dan bantuan bagi 

masyarakat tertinggal. Faktor yang 

menentukan keberhasilan 

pembangunan meliputi, sumber daya 

alam, akumulasi modal, organisasi, 

kemajuan teknologi, pembagian kerja, 

skala produksi, faktor sosial, faktor 

manusia, faktor politik dan 

administrasi. (3). Permasalahan yang 

dihadapi Pembangunan Ekonomi 

Pedesaan meliputi, a). kendala 

perencanaan masih belum memadai 

karena kemampuan masyarakat 

umumnya dan aparat setempat 

khususnya dalam melakukan 

perencanaan di wilayahnya. Dan 

kondisi tersebut berakibat belum 

dapat dihasilkannya perencanaan-

perencanaan yang baik dan 

kebanyakan dari kegiatan mereka 

masih bersifat rutin yang sebenarnya 

dapat diserahkan pada dinas-dinas 

dan instansi yang ada. b). Kendala 

Pelaksanaan, Pembangunan adalah 

merupakan suatu proses yang berawal 

dari keadaan yang belum ada, terbatas 

dan sesuai dengan tingkat 

perkembangan masyarakatnya. c). 

Kendala Koordinasi, Pembangunan 

daerah merupakan proses 

pembangunan lintas sektoral yang 

mengikutsertakan bermacam aspek 

kehidupan, pembangunan daerah 

khususnya. d). Kendala Monitoring 

dan evaluasi, Seringkali aspek 

monitoring dan evaluasi terhadap 

suatu program terabaikan baik ketika 

program tersebut tengah dilaksanakan 

maupun ketika suatu program itu 

telah selesai dilaksanakan. 

Pengabdian terhadap fungsi ini 

berakibat pada tidak terarahnya 

program karena terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan atau 

tidak langgengnya hasil-hasil positif 

yang ditimbulkan dari pelaksanaan 

suatu program. 

Program Sari Tani 

Program Sari Tani ini 

merupakan program pemerintah 

Bupati Timor Tengah Utara yang  

memberikan kepercayaan untuk 

pemerintah desa yang memiliki 

kelompok- kelompok usaha tani 

dengan mengelolah dana yang 

disiapkan pemerintah untuk 

meningkatkan ekonomi melalui 
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berbagai ekonomi produktif. 

Beberapa warga Timor Tengah Utara 

termasuk Desa Oenenu Utara 

memiliki lima (5) kelompok penerima 

bantuan Sari Tani yang terdiri dari 

Kelompok Tani Melati, Kelompok 

Tani Kasih Ibu, Kelompok Tani Ma-

lomis, Kelompok Tani Moen mese 

dan Kelompok Tani Feotmese. Dari 

kelima kelompok ini usahanya adalah 

penggemukan sapi (paronisasi).  

Ketua Kelompok Tani Kasih Ibu di 

Desa Oenenu Utara Kecamatan 

Bikomi Tengah, mengaku sangat 

senang dengan program Sari tani 

karena dapat memulai usaha dengan 

dana awal yang diperolehnya dari 

Sari Tani tanpa bunga. Dan melalui 

dana ini, usaha paronisasi sapi yang 

di tekuni berjalan dengan baik dan 

membantu ekonomi keluarga juga 

urusan pendidikan anak-anak. Oleh 

karena itu, program Sari Tani 

pemerintah telah memposisikan 

kembali hak-hak rakyat sebagai 

pemangku kedaulatan tertinggi 

dengan memberikan mandate penuh 

untuk mengelolah anggaran sendiri. 

Adapun manfaat yang akan 

dicapai: (1). Dapat meningkatkan 

pendapatan anggota kelompok; (2). 

Dapat menciptakan lapangan kerja, 

(3). Dapat menambah modal usaha 

kelompok. (4). Dapat meningkatkan 

usaha penggemukan ternak sapi 

(Paronisasi) pada kelompok tani yang 

ada di Desa Oenenu Utara, 

Kecamatan Bikomi Tengah, 

Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Jumlah masing-masing anggota 

kelompok tani terdiri dari: (a). 

Kelompok tani Melati jumlah anggota 

19 orang dan Biaya yang dibutuhkan 

untuk usaha penggemukan ternak sapi 

(paronisasi) membutuhkan biaya 

sebesar Rp 32.410.000 untuk 

pengadaan ternak sapi bakalan 

sebanyak 7 ekor harga per ekor sapi 

Rp 4,500,000 jadi dana yang 

dibutuhkan untuk 7 ekor sapi sebesar 

Rp 31,500,000. Selain itu pengadaan 

tali sebanyak 42 meter jumlah 

dananya Rp 210,000 dan biaya 

kesehatan untuk 7 (tujuh) ekor sapi 

sebesar Rp 700,000. (b). Kelompok 

tani Kasih Ibu jumlah anggotanya 20 

orang dan membutuhkan biaya 

sebesar  Rp 32.410.000 untuk 

pengadaan sapi 7 (tujuh) ekor  Rp 

31,500,000, pengadaan tali 42 meter 

Rp 210,000 dan biaya kesehatan 

sebayak 28 kali vaksin berjumlah 

Rp700,000. (c). Kelompok tani Ma-

lomis dengan jumlah anggotanya 29 
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orang dan membutuhkan dana sebesar  

Rp 37,025,000 untuk pengadaan  8 

(delapan) ekor ternak sapi jumlahnya 

Rp 36,000,000, pengadaan tali 45 

meter Rp 225,000 dan biaya 

kesehatan Rp 800,000 (d). Kelompok 

tani Moen mese dengan jumlah 

anggota 15 orang dan membutuhkan 

dana sebesar Rp 37,040,000 untuk 

pengadaan ternak sapi 8 (delapan) 

ekor Rp 36,000,000, pengadaan tali 

48 meter Rp  240,000 dan biaya 

kesehatan sebesar Rp 800,000 dan 

(e). Kelompok tani Feot mese jumlah 

anggotanya 14 orang dan 

membutuhkan dana sebesar Rp 

46,300,000 untuk pengadaan 10 

(sepuluh) ekor ternak sapi berjumlah 

Rp 45,500,000; pengadaan tali 60 

(enam puluh) meter jumlahnya  Rp 

300,000 dan biaya kesehatan Rp 

1,000,000.   

Gambaran Umum Desa Oenenu 

Utara.  

Kondisi Geografis 

Desa Oenenu Utara 

merupakan salah satu Desa yang ada 

di Kecamatan Bikomi Tengah, 

dengan luas wilayah 20 Km2 dengan 

batas - batas wilayah administratif 

sebagai berikut: (a). Sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Faen’nake 

Kecamatan Bikomi Utara; (b). 

Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Oenenu Selatan dan Desa Nimasi; (c). 

Sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Oenenu; (d). Sebelah Barat 

bebatasan degan Desa Oelbonak. 

Jumlah pertumbuhan penduduk Desa 

Oenenu Utara pada tahun 2015 

sebanyak 272 Kepala Keluarga (KK) 

atau sebanyak 1.055 jiwa terdiri dari 

laki - laki 505 jiwa dan perempuan 

550 jiwa yang menyebar di tiga 

wilayah dusun dan 10 RT Desa 

Oenenu Utara. 

Kondisi Ekonomi 

a. Potensi Unggulan Desa 

1).Sub Sektor Tanaman Pangan 

Merupakan produksi utama bagi 

ketahanan pangan pada umumnya dan 

kesejahteraan petani pada khususnya. 

Ketersediaan dan keteraksesan 

pangan serta kebutuhan hidup penting 

lainnya tergantung pada ketersediaan 

produksi pangan untuk konsumsi 

keluarga dan untuk diperjualbelikan 

guna memperoleh uang tunai. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

berbagai upaya dan kecenderungan 

perbaikan yang diintrodusir memalui 

program pemerintah antara lain: 

Ekstensifikasi maupun Intensifikasi 

serta Diversifikasi yang tercermin 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

879 
 

dari informasi luas areal dan produksi 

tanaman pangan seperti padi, 

jangung, kacang-kacangan, umbi-

umbian dan lain-lain. Dapat diuraikan 

bahwa secara umum kondisi ini 

menunjukkan adanya upaya 

ekstensifitasi dan intensifikasi 

pertanian tanaman pangan yang 

disertai dengan perbaikan dan 

teknologi pra panen. Maka dengan 

cara ini diharapkan ada peningkatan 

atau kecenderungan perluasan areal 

panen yang disertai dengan perbaikan 

teknologi pertanian tersebut, sehingga 

ketersediaan bahan pangan utama 

selain untuk konsumsi rumah tangga 

maupun memperjual belikan untuk 

mendatangkan uang tunai. 2). 

Peternakan, Populasi ternak yang ada 

di desa Oenenu Utara ada 4 (empat) 

populasi yaitu: sapi, kambing, babi 

dan unggas. Dari ke-empat populasi 

ternak ini, pemerintah desa selalu 

menghimbau kepada masyarakat 

untuk menyiapkan pakan ternak 

dengan semangat untuk terus 

menanam pakan di lahan masyarakat 

masing-masing. 3). Perkebunan, Di 

jelaskan bahwa di Desa Oenenu Utara 

ada beberapa jenis komoditi 

perkebunan yang dikembangkan yang 

mempunyai nilai ekonomi yang 

sangat prospektif dan memiliki 

peluang pasar, namun tidak didukung 

dengan faktor alam seperti curah 

hujan yang tidak pasti dan struktur 

tanah tidak mendukung tanaman 

masyarakat. 4). Kehutanan, Dapat 

dijelaskan bahwa di wilayah Desa 

Oenenu Utara tidak memiliki hutan 

lindung. Namun memiliki potensi 

hutan secara memadai yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun untuk pengembangan 

ekonomi desa. 5). Perikanan, Dapat 

pula dijelaskan bahwa di wilayah 

Desa Oenenu Utara tidak mempunyai 

potensi perikanan baik laut maupun 

air tawar, kondisi ini dapat di lihat 

dari jarak ke laut. 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat pertumbuhan ekonomi 

khususnya di Desa Oenenu Utara 

masih dikatakan sedang dan roda 

perputaran ekonomi pun masih 

lamban. Hal ini disebabkan karena 

kebanyakan masyarakat adalah petani 

dan sebagian sedikit pertukangan dan 

ojek. 

Prioritas desa 

Dalam arah kebijakan 

pengembangan di Desa, yang menjadi 

prioritas yaitu: 1). Bidang Ekonomi, 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

880 
 

Pembangunan ekonomi diarahkan 

pada percepatan perubahan struktur 

ekonomi melalui penguatan 

kelembagaan dan pelaku ekonomi, 

mendorong peningkatan hasil 

produksi pertanian dengan 

menerapkan sistem pengolah tanah 

dan pada tanah yang profesional atau 

modern degan berkebun menetap. 

Meningkatkan hasil produksi 

perkebunan dengan mewajibkan 

masyarakat menjadi anggota 

kelompok tani serta wajib memiliki 

lahan perkebunan yang ditanami 

dengan tanaman perkebunan yang 

bernilai ekonomis dan mendorong 

peningkatan hasil produksi dan 

populasi ternak melalui berbagai cara 

pengembangan ternak, diantaranya 

paronisasi, pengembangan sapi lokal, 

penggemukan serta menyiapkan 

persediaan pakan ternak yang cukup 

di setiap kebun masyarakat. 2). 

Sumber Daya anusia (SDM) Sumber 

daya manusia berkualitas dan berdaya 

saing tinggi mempunyai 3 (tiga) ciri 

yaitu: (a). Memiliki tingkat 

pendidikan formal yang baik; (b). 

Memiliki etos kerja yang produktif; 

(c). Memiliki kesegaran fisik yang 

memadai. Pengembangan sumber 

daya manusia diarahkan pada 

pemenuhan ketiga ciri tersebut 

dengan penekanan pada peningkatan 

porsi penduduk berpendidikan 

menengah, peningkatan etos kerja 

masyarakat dengan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 3). 

Sumber Daya Alam (SDA) dan 

Lingkungan Hidup (LH), Diarahkan 

pada pengendalian terhadap 

pemanfaatan sumber daya alam, 

perlindungan terhadap sumber daya 

air, pelestarian hutan, penghijauan 

dan rehabilitasi lahan kritis dan 

perbaikan lingkungan rumah untuk 

menjamin terciptanya lingkungan 

hidup yang sehat dan berkelanjutan. 

Kebijakan yang ditempuh yaitu 

meningkatkan pengawasan terhadap 

pemanfaatan sumber daya alam serta 

meningkatkan upaya-upaya 

rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan 

dan sumber-sumber alam yang telah 

mengalami pengrusakan. 4). Sarana 

dan Prasarana, Pembangunan saran 

adan prasarana diarahkan pada 

peningkatan dan pengembangan 

prasarana dan sarana yang terpadu 

dengan pembangunan di bidang tata 

ruang yang diarahkan untuk 

memantapkan konsolidasi terhadap 

produk hukum berupa perturan Desa 

dan perencanaan teknis tata ruang 
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desa yang lebih kompherensif dan 

sejalan dengan kecenderungan 

perubahan yang terjadi. Kebijakan 

yang ditempuh adalah menciptakan 

modal pengendalian dan pengawasan 

pemanfaatan ruang yang konsisten 

dengan produk hukum dan 

perencanaan teknis yang telah 

ditetapkan. 5). Bidang Politik dan 

Pemerintahan, Diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kesadaran 

politik masyarakat dan segenap 

aparatur pemerintahan dalam rangka 

perwujudan praktek pemerintahan 

yang baik, berkualitas dan 

akuntabilitas dan transparan. Bidang 

pemerintahan, pembanguna diarahkan 

untuk memantapkan pelaksanaan 

otonomi desa serta menciptakan 

birokrasi pemerintah yang bersih, 

efisien dan efektif.  

 
KESIMPULAN  

Pembangunan pedesaan 

merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun dalam merencanakan maupun 

melaksanakan program pembangunan 

pedesaan tidak bisa dilakukan secara 

seragam melainkan harus sesuai 

dengan ciri khas dari masing - masing 

desa, karena setiap desa memiliki 

karakteristik yang berbeda. Dilihat 

dari segi mutu sumber daya manusia 

(SDM), sumber daya alam (SDA), 

jumlah penduduk, keadaan sosial dan 

ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, termasuk masalah dan 

kebutuhan pokok masyarakat yang 

berbeda pula. Program Sari Tani 

merupakan salah satu unggulan 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah 

Utara (TTU), yang dicetuskan Bupati 

Timor Tengah Utara periode 2010 – 

2015. Program Sari Tani bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa memalui penciptaan 

kesempatan kerja yang berfokus pada 

pengembangan usaha ekonomi 

produktif, dan untuk menurunkan 

angka kemiskinan masyarakat desa 

serta meningkatkan kesempatan 

masyarakat desa untuk berusaha, 

terutama yang berpenghasilan rendah. 
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Abstrak 

 
Model pembelajaran Citizen Journalism merupakan model pembelajaran yang mengarahkan 

peserta didik untuk menganalisis dan membuat sebuah artikel ilmiah terkait fenomena ekonomi yang 

sedang terjadi. Model pembelajaran ini mengintegrasikan pendekatan pembelajaran kontekstual, 

pemecahan masalah, dan debat aktif, dimana model pembelajaran ini terdiri dari empat fase yaitu 

1) Fase Kontekstual, 2) Fase Pemecahan Masalah, 3) Fase Class Conference, dan 4) Fase 

Broadcast. Model Pembelajaran ini dikembangkan dan dilakukan penelitian dengan menggunakan 

metode Research Based Development (R&D) yang diadaptasikan dari model Borg dan Gall. Hasil 

uji validitas yang di uji oleh ahli materi ekonomi dan ahli rancangan pembelajaran menghasilkan 

bahwa model ini bisa digunakan dengan beberapa revisi. Terkait dengan uji efektivitas model akan 

dilakukan di  Universitas Negeri Malang (UM) pada Mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, mata 

kuliah Perekonomian Indonesia menggunakan metode eksperimen. 

 
Kata Kunci: Citizen Journalism, Pendekatan Pembelajaran Kontekstual, Pendekatan Pembelajaran 

berbasis Masalah, Pembelajaran Debat Aktif. 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi saat ini sangat 

membantu kita dalam mengakses 

berbagai macam informasi. Beragam 

piranti atau media pencari informasi 

seperti televisi, internet dan media 

lainnya sangat membantu dalam 

membangun dan mengembangkan 

pengetahuan kita. Banyak hal positif 

yang dapat diambil dari 

perkembangan teknologi dan 

informasi. Misalnya kita dapat 

melakukan komunikasi jarak jauh 

(telepon, vidoe call, chatting), 

kemudahan dalam mengakses 

informasi dan mencari bahan rujukan 

juga merupakan salah satu dampak 

positif dari kemajuan teknologi dan 

informasi. Namun, dibalik semua itu 

(kecanggihan teknologi dan 

informasi), terkadang peserta didik 

(mahasiswa) tergelincir bahkan salah 

arah, menjadikan teknologi informasi 

sebagai sumber belajar atau bahan 

utama dalam pembuatan tugas yang 

dibuat secara instan. Misalnya 

melakukan copy dan paste sumber 

belajar ke dalam tugas yang mereka 

mailto:masnurulhidayat@gmail.com
mailto:hariwyn@gmail.com
mailto:wulan501@yahoo.com
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kerjakan. Fenomena ini semakin parah 

mengingat segalanya menjadi instant, 

sesuatu menjadi mudah untuk 

diperoleh dan diterjemahkan dalam 

sebuah sikap serba cepat. Lambat laun 

fenomena tersebut akan mengeras dan 

berakumulasi menjadi sebuah 

watak/sikap yang membudaya 

sehingga mengakibatkan minat 

membaca dan menulis turun. 

Saat ini minat baca penduduk 

Indonesia masih rendah. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Kepala Pusat Jasa 

Perpustakaan dan Informasi 

Perpustakaan Nasional RI, Titik 

Kismiati di dalam kompas.com 

(28/4/2016) yang menjelaskan bahwa 

minat baca penduduk Indonesia masih 

sangat rendah. Sejalan dengan hal 

tersebut, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) Anies 

Baswedan dalam beritasatu.com 

(28/2/2016) juga menyatakan bahwa 

budaya membaca di Indonesia sampai 

saat ini masih rendah.  Pernyataan 

tersebut di dukung oleh data yang 

dikeluarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2012 yang 

menjelaskan bahwa sebanyak 92,58 

persen penduduk Indonesia dari lebih 

suka menononton televisi. Hanya 

sekitar 17,58 persen saja penduduk 

yang gemar membaca buku, surat 

kabar atau majalah. Jika kita merujuk 

kepada data yang dikeluarkan oleh 

United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO) per Desember 2015, maka 

presentase minat baca Indonesia hanya 

sebesar 0,01 persen. Hal tersebut 

berarti ketika terdapat sepuluh ribu 

orang maka hanya ada satu orang saja 

yang memiliki minat baca. 

Analisis dari fenomena 

tersebut adalah rendahnya minat baca 

penduduk Indonesia akan memberikan 

dampak pada minat menulis. Hal 

tersebut dikarenakan untuk menulis 

sebuah karya ilmiah, diperlukan 

banyak sumber (referensi) untuk 

membangun sebuah gagasan dari 

tulisan ilmiah tersebut. Pun demikian 

jika kita masuk dalam ranah 

pendidikan, khususnya Perguruan 

Tinggi (PT) sebagian besar pembuatan 

paper ilmiah seperti makalah untuk 

tugas kuliah hanya sebatas pemaparan 

dasar saja, tanpa analisis lebih 

mendalam. Ekstim nya terkadang 

hanya copy dan paste, meskipun tidak 

semua begitu. Dampak negatif dari 

fenomena copy dan paste tersebut 

adalah semakin banyaknya sebuah 

hasil dari perbuatan tanpa proses 
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pembelajaran, hal ini akan semakin 

mengindikasikan bahwa tidak adanya 

wujud pengembangkan diri dari 

masing-masing pribadi peserta didik 

dan mahasiswa. Padahal sebuah proses 

yang matang dan efektif akan 

memberikan sebuah pengembangan 

sifat dan karakter peserta didik dan 

mahasiswa. 

Data yang dikeluarkan oleh 

SCImago Lab (www.scimagojr.com) 

situs olahan pemeringkatan publikasi 

ilmiah yang diakses pada 5 Juli 2016, 

menempatkan Indonesia berada pada 

peringkat 57 dengan jumlah publikasi 

sebanyak 39.719 (data tahun 2015 

untuk artikel yang terindeks SCOPUS) 

dari 239 negara. Jika merujuk pada 

data tersebut, maka Indonesia berada 

pada urutan terakhir untuk negara 

ASEAN, misalnya saja Malaysia 

menempati urutan ke 35 dengan 

jumlah publikasi ilmiah sebanyak  

181.251 dan Singapura berada di 

peringkat ke 32 dengan jumlah 

publikasi karya ilmiah 215.553, 

Thailand berada di peringkat ke 43 

dengan jumlah publikasi 123.410. 

Rendahnya minat baca, tulis 

dan publikasi karya ilmiah merupakan 

sebuah masalah yang secara perlahan 

bisa kita selesaikan. Salah satu cara 

yang harus dilakukan adalah 

menerapkan model pembelajaran yang 

memberikan ruang kepada peserta 

didik untuk membaca, menulis dan 

membuat karya ilmiah. Oleh karena itu 

perlu di implementasikan model 

pembelajaran inovatif yang 

memberikan ruang kepada mahasiswa 

untuk membuat sebuah tulisan, dalam 

hal ini artikel ilmiah. 

Wahyono (2010: 68) 

menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran pada tingkat mahasiswa 

tidak hanya sekadar direct instruction 

saja, akan tetapi lebih menekankan 

pada ke aktifan mahasiswa dalam 

mencari dan mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. Peran dosen 

hanyalah sebagai fasilitator dan 

evaluator dalam kegiatan 

pembelajaran. Artinya dalam kegiatan 

pembelajaran sudah tidak lagi 

menggunakan model pembelajaran 

Lecturer Centered Learning (LCL) 

akan tetapi lebih menekankan pada 

Student Centered Learning (SCL) dan 

mahasiswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

Beberapa model pembelajaran yang 

berorientasi pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

peserta didik adalah pembelajaran 
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kontekstual, pembelajaran berbasis 

masalah dan pembelajaran debat aktif. 

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan 

yang dikemukakan oleh Pannen 

(2001) yaitu pembelajaran sejatinya 

berorientasi pada peserta didik 

(student centered learning) yang 

berlandaskan teori belajar konstruktif. 

Dimana peserta didik belajar aktif, 

belajar mandiri, belajar kooperatif, 

kolaboratif, generative learning dan 

model pembelajaran kognitif seperti 

problem based learning. 

Terkait dengan hal tersebut, 

maka Wena (2010: 52) juga 

menjelaskan bahwa pembelajaran 

pada hakikat nya tidak hanya 

memahami bagaimana suatu hal bisa 

terjadi, tetapi juga mempelajari 

mengapa sesuatu bisa terjadi. Oleh 

karena itulah penting bagi seorang 

peserta didik pada tingkat mahasiswa 

dilatih memahami dan memberikan 

solusi terkait fenomena yang terjadi. 

Selain itu mahasiswa dituntut untuk 

memiliki keterampilan dalam 

melakukan negosiasi atau 

menyampaikan gagasan mereka untuk 

diterima oleh orang lain. Pada tahap 

ini proses pengembangan berpikir 

kritis dan kreatif dari peserta didik 

akan benar-benar berkembang. 

Dimana pendekatan pembelajaran 

yang digunakan adalah kontekstual 

dan berbasis masalah. 

Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka perlu kiranya di dalam 

kegiatan pembelajaran diterapkan 

model pembelajaran inovatif. Satu 

diantaranya adalah model 

pembelajaran Citizen Journalism. 

Model pembelajaran ini 

mengintegrasikan beberapa 

pendekatan pembelajaran diataranya 

pembelajaran kontekstual, 

pembelajaran pemecahan masalah dan 

pembelajaran kuantum. Terdapat 

beberapa fase dalam model 

pembelajaran ini yaitu Fase 

Kontekstual, Fase Pemecahan 

Masalah, Fase Class Conference, dan 

Fase Broadcast. 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Oleh karena itu tujuan 

dilakukannya penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Untuk menghasilkan model 

pembelajaran Citizen Journalism 

yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif 

mahasiswa dalam menganalisis 
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permasalahan ekonomi secara 

makro. 

2. Untuk mengetahui kualitas 

pengembangan model 

pembelajaran Citizen Journalism 

pada mahasiswa S1 Ekonomi 

Pembangunan. 

3. Untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan model pembelajaran 

Citizen Journalism pada 

perkuliahan Perekonomian 

Indonesia. 

SPESIFIKASI PRODUK 

Spesifikasi Produk yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah 

menghasilkan suatu produk 

pengembangan paket pembelajaran 

berupa prototype model pembelajaran 

Citizen Journalism pada tingkat 

Universitas khususnya untuk mata 

kuliah Perekonomian Indonesia. 

Produk yang dihasilkan berupa 

perangkat pembelajaran yang 

meliputi: 

1. Perangkat Pembelajaran yang 

terdiri dari SAP dan Skenario 

Pembelajaran. 

2. Pedoman Penilaian/Evaluasi 

Pembelajaran. 

3. Pedoman untuk melaksanakan 

model pembelajaran Citizen 

Journalism. 

4. Handout materi perkuliahan 

Perekonomian Indonesia. 

Adapun karakteristik atau 

spesifikasi produk pengembangan 

yang akan dihasilkan dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran Citizen 

Journalism ini mengadopsi model 

pembelajaran kontekstual, 

pembelajaran berbasis masalah 

dan pembelajaran debat aktif yang 

berlandaskan teori belajar 

konstruktiv. 

2. Pengembangan model 

pembelajaran Citizen Journalism 

didasarkan pada identifikasi 

karakteristik dan kebutuhan 

mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan perekonomian 

Indonesia. 

3. Pengembangan model 

pembelajaran Citizen Journalism 

didasarkan pada identifikasi 

tujuan pembelajaran dan SAP 

yang telah dibuat oleh dosen 

pengajar mata kuliah 

perekonomian Indonesia. 

4. Model pembelajaran Citizen 

Journalism terfokus pada mata 

kuliah perekonomian Indonesia 

khususnya dalam materi sejarah 

perekonomian Indonesia, 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

888 
 

Kemiskinan dan Distribusi 

Pendapatan, Ekonomi Kreatif dan 

Peran Kebijakan Pemerintah 

(Moneter dan Fiskal). Materi 

tersebut merupakan prototype dari 

penelitian pengembangan ini. 

Meskipun demikian model 

pembelajaran ini dapat digunakan 

pada keseluruhan materi dan pada 

perkuliahan ekonomi lainnya. 

PENTINGNYA PENELITIAN 

Penelitian pengembangan 

model pembelajaran ini dianggap 

penting karena beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Produk yang dihasilkan membantu 

mahasiswa dalam memahami 

materi pelajaran tidak hanya 

sebatas teori saja, akan tetapi 

mahasiswa bisa memperluas 

pengetahuan mereka dengan cara 

mengintegrasikan materi tersebut 

dengan fenomena ekonomi yang 

terjadi. 

2. Pengembangan model 

pembelajaran ini dirancang untuk 

mendorong daya pikir kritis, 

kreatif, logis dan sistematis. Selain 

itu akan membantu melatih 

mahasiswa dalam menganalisis dan 

mengambil keputusan terkait 

fenomena ekonomi. 

3. Hasil penelitian pengembangan ini 

bisa dijadikan referensi untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Sehingga hasil 

pembelajaran yang dilakukan bisa 

lebih baik dari sebelumnya. 

4. Pengembangan model 

pembelajaran ini dapat digunakan 

diberbagai universitas dengan mata 

kuliah dan meteri yang sama. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pembelajaran yang efektif dan 

efisien dapat dilakukan ketika 

pengajar mampu mengembangkan 

sebuah model pembelajaran yang 

inovatif. Dimana model pembelajaran 

yang efektif dan efisien dipengaruhi 

oleh strategi pembelajaran, alur atau 

skenario pembelajaran dan evaluasi 

hasil pembelajaran (Rohman dan 

Amri, 2013). Lebih lanjut dijelaskan 

oleh Wena (2010: 2) bahwa memang 

sangat diperlukan sebuah penggunaan 

model pembelajaran inovatif yang 

didalamnya terdapat strategi 

pembelajaran yang bertujuan untuk 

memudahkan proses pembelajaran 

dalam mencapai hasil yang optimal. 

Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengajar memiliki 

peranan penting dalam mewujudkan 
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pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Hal tersebut dikarenakan pengajar 

memiliki otonomi dalam mengatur 

dan mengembangkan pembelajaran. 

Ketika pengajar menggunakan model 

pembelajaran inovatif maka suasana 

kelas akan menyenangkan, sehingga 

membuat peserta didik menjadi tekun 

dan penuh semangat dalam belajar. 

Oleh karena itu, pemilihan atau 

pengembangan model pembelajaran 

haruslah sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan materi yang 

diajarkan. 

Model pembelajaran adalah 

sebuah bentuk atau alur dari 

pembelajaran yang membingkai 

tahapan-tahapan pembelajaran mulai 

dari penerapan pendekatan, metode 

dan teknik pembelajaran yang 

digunakan. Saat ini banyak model 

pembelajaran inovtif yang 

dikembangkan dan diimplementasikan 

dalam pembelajaran. Sebagian besar 

pengembangan model pembelajaran 

terfokus pada kegiatan belajar yang 

menitikberatkan pada ke aktifan 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

teori belajar konstruktiv yang 

menjelaskan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran berorientasi pada 

peserta didik (student centered 

learning), belajar aktif, belajar 

mandiri, belajar kooperatif, 

kolaboratif, generative learning dan 

model pembelajaran kognitif seperti 

problem based learning (Pannen, 

2001). 

Model pembelajaran Citizen 

Journalism mengintegrasikan 

beberapa pendekatan pembelajaran 

diantaranya pembelajaran kontekstual, 

pembelajaran berbasis masalah dan 

pembelajaran debat aktif. Teori belajar 

yang menjadi landasan model 

pembelajaran ini adalah 

Konstruktivism. 

Model ini diperuntukkan pada 

mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan 

karakteristik pembelajaran pada 

tingkat mahasiswa adalah melakukan 

analisis, sintesis dan evaluasi. Oleh 

karena itu pada tingkat ini mahasiswa 

sudah tidak lagi diprioritaskan untuk 

memahami materi secara tertulis akan 

tetapi mahasiswa mampu 

mengkoneksikan materi yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 

atau mengaitkan teori dengan 

fenomena yang terjadi. 

Model pembelajaran 

kontekstual adalah model 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

materi dengan keseharian yang 
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dialami peserta didik. Berns dan 

Erickson (2001: 3) menjelaskan 

bahwa pengajaran dan pembelajaran 

kontekstual merupakan sebuah konsep 

pembelajaran yang mengharuskan 

guru untuk menghubungkan isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata atau 

situasi terkini. Sejalan dengan hal 

tersebut, Nur dalam Enoh (2004) juga 

memberikan penjelasan bahwa model 

pembelajaran kontekstual sangat 

membantu guru dalam melakukan 

pembelajaran di dalam kelas, dimana 

materi yang diberikan berkaitan 

dengan situasi dunia nyata yang dapat 

memberikan motivasi dan 

pengetahuan secara nyata terhadap 

peserta didik. 

Peserta didik diberikan 

pemahaman dengan cara 

mengkoneksikan kejadian nyata 

dengan materi. Sehingga akan 

membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif. Selain itu pemberian 

materi dengan mengaitkan kejadian 

nyata akan menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik. Peserta didik 

akan memiliki motivasi untuk 

mengembangkan pengetahuan 

mereka. Secara tidak langsung peserta 

didik mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif nya. Ketika 

peserta didik telah mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya, maka 

mereka akan senantiasa menganalisis 

sebuah fenomena dan menemukan 

masalah. 

Masalah yang di temukan oleh 

peserta didik kemudian dianalisis. 

Dalam hal ini model pembelajaran 

yang digunakan adalah model 

pembelajaran berbasis masalah yang 

merupakan suatu pembelajaran 

dimana peserta didik belajar 

menganalisis sebuah permasalahan 

dan memberikan solusi. Model 

pembelajaran ini menekankan pada 

strategi berpikir dan pengetahuan 

domain peserta didik. Peserta didik 

tidak hanya menemukan masalah akan 

tetapi menganalisis masalah untuk 

mengetahui bagaimana dan mengapa 

fenomena ekonomi bisa terjadi. Hal 

tersebut seperti yang diungkapkan 

oleh Wena (2010: 52) bahwa 

pembelajaran pada hakikat nya tidak 

hanya memahami bagaimana suatu hal 

bisa terjadi, tetapi juga mempelajari 

mengapa sesuatu bisa terjadi. Oleh 

karena itulah penting bagi seorang 

peserta didik pada tingkat mahasiswa 

dilatih memahami dan memberikan 

solusi terkait fenomena yang terjadi. 
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Selain itu mahasiswa dituntut untuk 

memiliki keterampilan dalam 

melakukan negosiasi atau 

menyampaikan gagasan mereka untuk 

diterima oleh orang lain. Pada tahap 

ini proses pengembangan berpikir 

kritis dan kreatif dari peserta didik 

akan benar-benar berkembang. 

Dimana model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran 

debat aktif. 

Model pembelajaran debat 

aktif merupakan model pembelajaran 

yang berorientasi pada penyaluran ide, 

gagasan dan pendapat. Model 

pembelajaran ini menekankan pada 

cara berpikir kritis dalam 

menyampaikan ide atau gagasan, serta 

menekankan pada cara berpikir kreatif 

untuk mempengaruhi orang lain agar 

mau menerima ide atau gagasannya. 

Model pembelajaran debat aktif ini 

memiliki kelebihan untuk 

membangkitkan keberanian peserta 

didik dalam menyampaikan ide dan 

gagasan, memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan 

dan memberikan keberanian kepada 

peserta didik dalam mengambil suatu 

keputusan (Hisyam dkk, 2004) dan 

(Wina Sanjaya, 2009: 154). 

Fase – fase penggunaan 

Model pembelajaran Citizen 

Journalism memiliki beberapa fase 

dalam penggunaan nya. Fase-fase 

tersebut terdiri dari a) Fase 

Kontekstual, b) Fase Pemecahan 

Masalah, c) Fase Class Conference, 

dan d) Fase Broadcast.  

a) Fase Kontekstual 

Pada fase kontekstual akan 

digunakan model pembelajaran 

berbasis kontekstual, dimana 

pengajar memberikan materi dan 

mengintegrasikannya kedalam 

kegiatan sehari-hari peserta didik. 

Setelah itu peserta didik ditugaskan 

untuk mencari atau melihat 

fenomena terkait materi yang 

diajarkan. Misalnya fenomena 

ekonomi secara makro yang 

membahas tentang inflasi dan 

pengangguran. 

b) Fase Masalah 

Setelah peserta didik melihat 

fenomena tersebut, peserta didik 

melakukan analisis masalah terkait 

inflasi dan pengangguran. Analisis 

tersebut dituliskan dalam bentuk 

artikel dengan berbagai referensi 

yang dapat membangun pemikiran 

peserta didik terkait materi tersebut. 

c) Fase Class Conference (Debat 

Aktif) 
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Pada fase ini, peserta didik yang 

telah membuat artikel dan meng-

upload artikel tersebut akan 

mempresentasikan tulisannya dan 

akan ditanggapi oleh kelompok 

lainnya yang kontra dengan tulisan 

nya. Tim pro adalah tim yang 

membuat tulisan dan tim kontra 

adalah tim yang memberikan 

sanggahan terhadap tulisan yang 

dibuat oleh tim pro. Terdapat juga 

tim penyeimbang, tugas dari tim 

penyeimbang ini adalah 

memberikan statement atau 

argumentasi tengah yang bisa 

meng-cover perdebatan tim pro dan 

kontra. 

d) Fase Broadcast 

Pada fase ini peserta didik meng-

upload hasil tulisannya ke dalam 

media online yang menyediakan 

akses bagi masyarakat luas untuk 

menuliskan artikel yang telah 

dibuat. Dalam pengembangan ini 

yang akan dijadikan sebagai media 

online adalah sosial media yang 

dimiliki oleh media online Kompas 

yaitu kompasiana.com. 

Digunakannya kompasiana sebagai 

prototype dari pengembangan ini 

karena pihak kompas akan 

melakukan re-share untuk tulisan 

yang dianggap bagus. Oleh karena 

itu, jika terdapat tulisan dari peserta 

didik yang di re-share oleh 

kompas.com maka peserta didik 

tersebut akan mendapatkan reward 

berupa nilai tambahan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan model 

pembelajaran ekonomi Citizen 

Journalism pada penelitian 

pengembangan ini mengacu pada 

desain pembelajaran model Borg dan 

Gall. Borg dan Gall (1989: 624) 

menjelaskan bahwa suatu model 

pengembangan pendidikan merupakan 

sebuah proses dalam mengembangkan 

dan memvalidasi suatu produk 

pendidikan. Dimana hasil dari 

pengembangan pendidikan ini tidak 

hanya mengembangkan sebuah 

produk, namun juga menemukan suatu 

pemecahan masalah. Oleh karena itu 

dalam penelitian pengembangan ini 

menggunakan model penelitian 

research based development (R&D).  

Model penelitian 

pengembangan R&D bertujuan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi 

hasil-hasil pendidikan, selain itu juga 

bertujuan untuk menemukan 

pengetahuan baru (basic research) dan 
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untuk menjawab pertanyaan tentang 

maslaah-malasah yang bersifat praktis 

(applied research). 

Berikut ini adalah langkah-

langkah yang dilakukan dalam 

pengembangan model pembelajaran 

Citizen Journalism yang diadaptasi 

dan dimodifikasi dari model Borg dan 

Gall pada gambar 1.1 sebagai berikut:

 

 
PEMBAHASAN 

Artikel ini adalah sebuah artikel 

gagasan yang menjelaskan tentang 

pengembangan model pembelejaran 

inovatif yaitu Citizen Journalism. 

Meskipun demikian, produk dari 

Citizen Journalism ini telah dilakukan 

uji validitas oleh ahli diantaranya ahli  

rancangan pembelajaran dan ahli 

materi ekonomi. Dalam uji validitas 

Produk pengembangan menggunakan 

konversi tingkat pencapaian dengan 
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kualifikasi: sangat layak, layak, 

kurang layak, dan tidak layak, seperti 

pada tabel 1.1.

 
Tabel 1.1 Kualifikasi Penilaian Kevalidan 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

86% - 100% Sangat Layak Dapat digunakan tanpa revisi 
70% - 85% Layak Dapat digunakan dengan 

revisi 
51% - 69% Kurang Layak Tidak dapat digunakan 
< 50% Tidak Layak Terlarang digunakan 

  Sumber : diadaptasi dari Akbar dan Sriwijaya (2010) 

Hasil dari uji validitas oleh ahli 

rancangan pembelajaran dan ahli 

materi ekonomi adalah produk dari 

model pengembangan Citizen 

Journalism berupa panduan langkah-

langkah pembelajaran dan handout 

materi dapat digunakan dengan revisi, 

dimana kualifikasi dari produk ini 

adalah layak dengan tingkat 

pencapaian 83%. 

Selanjutnya produk ini akan di 

lakukan uji efektivitas melalui 

penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen ini dilakukan di dua kelas 

dalam perkuliahan perekonomian 

indonesia. Bentuk perlakuannya dapat 

dilihat pada tabel 1.2.

 
Tabel 1.2 Desain Penelitian Eksperimen dalam Uji Efektivitas 

Kelompok / Kelas Prates Perlakuan Pascates 

E (Eksperimen) T1 Model Pembelajaran 
Citizen Journalism 

T2 

K (Kontrol) T2 Model Pembelajaran 
Konvensional 

T2 

  Sumber : diadaptasi dari Sukmadinata (2007 : 207) 

 
Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah menentukan kelas 

eksperimen yaitu satu kelas dalam 

perkuliahan Perekonomian Indonesia 

yang diberi simbol “E” dan 

menentukan kelas kontrol yaitu satu 

kelas dalam perkuliahan 

Perekonomian Indonesia yang diberi 

simbol “K”. 

Selanjutnya memberikan Prates 

(T1) dengan soal yang sama kepada 

masing-masing kelas (E dan K). 

Kemudian melaksanakan perlakukan, 

dimana kelas E diberikan perlakuan 

dengan menggunakan Model 
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Pembelajaran Citizen Journalism dan 

pada kelas K diberikan perlakukan 

dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu 

ceramah dan diskusi. 

Setelah diberikan perlakuan 

yang berbeda pada masing-masing 

kelas (E dan K) maka akan dilakukan 

pascates (T2) dengan soal yang sama. 

Hasil dari tes tersebut (T1 dan T2) 

akan dibandingkan yaitu selisih skor 

dari hasil T1 dengan T2, antara kelas E 

dan kelas K. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengkaji model pembelajaran 

mana yang lebih memiliki pengaruh 

dalam meningkatkan penguasaan 

mahasiswa terhadap materi yang 

sedang di pelajari.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka terdapat beberapa simpulan 

yang dapat dipaparkan, diantaranya: 

1. Model pembelajaran inovatif 

sangat penting digunakan dalam 

kegiatan perkuliahan. Salah 

satunya adalah model 

pembelajaran Citizen Journalism. 

Model pembelajaran ini 

mengintegrasikan pendekatan 

pembelajaran secara kontekstual, 

berbasis masalah dan debat aktif. 

2. Model pembelajaran Citizen 

Journalism akan memberikan 

motivasi dan pengetahuan kepada 

mahasiswa untuk menulis sebuah 

artikel ilmiah. Selain itu, 

memberikan ruang bagi 

mahasiswa untuk 

mengkontruksikan pola berpikir 

kritis dan kreatif serta memupuk 

rasa percaya diri dalam 

menyampaikan ide / gagasannya 

di depan umum melalui fase Class 

Conference dan Broadcast. 

3. Hasil dari uji validitas model 

pembelajaran yang di uji oleh ahli 

rancangan pembelajaran dan ahli 

materi ekonomi menyatakan 

bahwa Model pembelajaran 

Citizen Journalism masuk dalam 

katagori Layak dengan prosentase 

83%. Hal ini berarti model 

Pembelajaran Citizen Journalism 

dapat digunakan dengan revisi. 

4. Diharapkan dengan 

diterapkannya model 

pembelajaran ini dapat 

memberikan pengetahuan dan 

minat / motivasi mahasiswa 

dalam menulis artikel ilmiah dan 

melatih kemampuan dalam 

menganalisis permasalahan 

ekonomi. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak putus sekolah dan Mengetahui 

dampak yang diakibatkan anak yang putus sekolah serta untuk Mengetahui langkah yang tepat 

untuk mengatasi masalah anak putus sekolah di Kecamatan Kefamenanu. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara serta mengambil data dari pihak- pihak 

terkait. Metode analisis data Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil 

wawancara faktor anak putus sekolah kepada tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan , 

dan faktor pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor penyebab 

putus sekolah sebagai berikut faktor ekonomi, faktor lingkungan , faktor pribadi. 

  
 Kata Kunci: Faktor Anak Putus Sekolah, Putus Sekolah 

 

Pendidikan merupakan 

kebutuhan manusia. Setiap individu 

yang dilahirkan ke dunia memerlukan 

pendidikan untuk menjalankan 

kehidupan dengan baik dan berguna 

bagi nusa dan bangsa. Serta kehidupan 

yang layak dan bermutu dapat dicapai. 

Langkah awal kita untuk bisa 

menghadapi kehidupan kedepan dan 

memenuhi tuntutan zaman adalah 

belajar dengan baik dan benar. 

Belajar dilakukan oleh setiap 

orang dari awal-awal kehidupan, 

seperti belajar merangkak dan belajar 

berjalan serta belajar berbicara. Ini 

merupakan proses pembelajaran awal 

yang terjadi,dialami dan dilakukan di 

lingkungan keluarga. Ini akan terus 

berlanjut sampai seorang anak 

memiliki pola pikir yang baik. 

Setelah pemikiran seorang 

anak berkembang, maka anak akan 

mulai menerapkan didikan yang 

didapatnya dari kalangan keluarga 

yang diberikan oleh ayah, ibu dan 

kakak-kakaknya. Tidak semua ilmu 

pengetahuan yang bisa diberikan oleh 

keluarga kepada anak. Anak 

membutuhkan ilmu pengetahuan yang 

lebih untuk bisa menjalani kehidupan 

dengan baik nantinya. Mengingat 

pentingnya ilmu pengetahuan dan 

keterbatasan pihak keluarga dalam 

memberikan ilmu pengetahuan, maka 

para orang tua melanjutkan 

pendidikan anaknya dari pendidikan 

non formal kepada pendidikan formal 

mailto:MelvianaNaisau@yahoo.com
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yaitu dengan memasukkan anaknya ke 

dalam lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah. 

Pendidikan formal merupakan 

instrumen terpenting untuk 

menghasilkan masyarakat yang 

memiliki produktifitas yang tinggi. 

Namun pada hakekatnya pendidikan 

tidak dapat dilepaskan dari  masalah 

ekonomi,baik secara langsung mupun 

secara tidak langsung. 

Di Kabupaten Timor Tengah 

Utara, tidak semua anak bersekolah di 

TTU tetapi ada juga ang bersekolah di 

luar TTU. Namun tidak sedikit pula 

anak yang harus meninggalkan proses 

dan aktivitas pendidikan formal 

mereka. Ini tidak terjadi tanpa 

sebab,tentunya ada alasan-alasan dan 

faktor-faktor tertentu yang melatar 

belakanginnya. 

Putus sekolah merupakan 

masalah yang sangat penting untuk 

dibicarakan  dan dicari jalan 

keluarnya. Permasalahannya putus 

sekolah di Indonesia bukan masalah 

kecil. Sebagaimana kita ketahui 

bersama, jumlah anak yang putus 

sekolah di Indonesia dewasa ini 

angkanya tidak puluhan orang tetapi 

sudah mencapai ribuan orang, ini 

bukan angka yang kecil. Dalam 

penyelesaian masalah anak putus 

sekolah ini, bukanlah tanggung jawab 

satu, dua orang atau suatu instansi saja. 

Tetapi semua orang dan semua 

lembaga bertanggung jawab pada 

masalah ini. Jika masalah anak putus 

sekolah ini tidak ditangani dengan 

cepat dan tepat, maka akan berdampak 

buruk bagi perekonomian Indonesia 

dan sosial bangsa pun akan terganggu. 

Dengan banyaknya anak putus 

sekolah akan berdampak kepada 

pengangguran karena kemampuan 

yang dimiliki anak putus sekolah 

tersebut tidak mencukupi untuk 

mengisi lapangan pekerjaan yang 

semakin canggih dan membutuhkan 

keahlian khusus. Maka, angka 

pengangguran pun akan bertambah. 

Jadi, bagaimana Indonesia bisa dan 

mampu bersaing dengan Negara-

negara maju, sedangkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia masih jauh ketinggalan dari 

Negara-negara maju. 

Selain itu, anak-anak yang 

putus sekolah yang akhirnya 

menganggur akan semakin didesak 

oleh kebutuhan hidup yang terus 

meningkat, yang mendorong untuk 

bertindak kriminalitas seperti 

pencurian, perampokan, pembunuhan 
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dan lain-lain. Yang membuat 

masyarakat menjadi terganggu dan 

ketentraman yang telah terjalin 

ditengah-tengah masyarakat akan 

hilang. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka rumusan masalah yang 

dibuat yaitu faktor- faktor apa saja 

yang menyebabkan anak- anak di 

Kabupaten TTU putus sekolah. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui faktor- faktor yang 

mempengaruhi putus sekolahnya 

anak. 

  
KAJIAN LITERATUR 

 Putus sekolah merupakan 

suatu permasalahan yang dihadapi 

oleh Negara berkembang atau Negara 

miskin. Semakin tinggi angka anak 

putus sekolah  mengindikasikan 

semakin rendahnya mutu atau kualitas 

pendidikan di Negara yang 

bersangkutan, sebaliknya semakin 

rendah angka anak putus sekolah 

menunjukkan tingginya kualitas 

pendidikan disuatu Negara. Dalam hal 

ini dimaksdud adalah bahwa 

pendidikan sangat berpangaruh dalam 

pembangunan dalam suatu Negara. 

Anak putus sekolah adalah keadaan 

dimana anak mengalami keterlantaran 

karena sikap dan perlakuan orang tua 

yang tidak memberikan perhatian 

yang layak terhadap proses tumbuh 

kembang anak tanpa memperhatikan 

hak- hak anak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak. Undang- 

undang nomor 7 tahun 1979, anak 

terlantar dirtikan sebagai anak yang 

orangtuanya karena suatu sebab,tidak 

mampu memenuhi kebutuhan anak 

sehingga anak terlantar.Putus sekolah 

merupakan predikat yang diberikan 

kepada mantan peserta didik yang 

tidak mampu  menyelesaiakan suatu 

jenjang pendidikan, sehingga tidak 

dapat melanjutkan studinya kejenjang 

pendidikan berikutnya. 

 Putus sekolah merupakan 

predikat yang diberikan kepada 

mantan peserta didik yang tidak 

mampu menyelesaikan suatu jenjang 

pendidikan, sehingga tidak dapat 

melanjutkan studinya ke jenjang 

pendidikan berikutnya. Misalnya 

seorang warga masyarakat atau anak 

yang hanya mengikuti pendidikan di 

SD sampai kelas lima, disebut sebagai 

putus sekolah SD. Jenis putus sekolah 

dapat dikelompokkan atas tiga, yaitu: 

1. Putus sekolah atau berhenti dalam 

jenjang 

Putus sekolah dalam jenjang ini 

yaitu seorang murid atau siswa 

yang berhenti sekolah tapi masih 
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dalam jenjang tertentu. Contohnya 

seorang siswa yang putus sekolah 

sebelum menamatkan sekolahnya 

pada tingkat SD, SLTP, SLTA dan 

Perguruan Tinggi. 

2. Putus sekolah di ujung jenjang 

Putus sekolah di ujung jenjang 

artinya mereka yang tidak sempat 

menamatkan pelajaran sekolah 

tertentu. Dengan kata lain mereka 

berhenti pada tingkatan akhir dalam 

dalam tingkatan sekolah tertentu. 

Contohnya, mereka yang sudah 

duduk di bangku kelas VI SD, kelas 

III SLTP, kelas III SLTA dan 

sebagainya tanpa memperoleh 

ijazah. 

3. Putus sekolah atau berhenti antara 

jenjang 

Putus sekolah yang dimaksud 

dengan berhenti antara jenjang 

yaitu tidak melanjutkan pelajaran 

ketingkat yang lebih tinggi. 

Contohnya, seorang yang telah 

menamatkan pendidikannya di 

tingkatan SD tetapi tidak bisa 

melanjutkan pelajaran ketingkat 

yang lebih tinggi. 

 

Putus sekolah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah 

berhentinya anak atau anak yang 

keluar dari suatu lembaga pendidikan 

sebelum mereka menamatkan 

pendidikan sesuai dengan jenjang 

waktu sistem persekolahan yang 

diikuti, baik SD, SMP, maupun SMA 

karena beberapa faktor. Berdasarkan 

beberapa definisi diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan anak putus sekolah adalah 

keadaan dimana seseorang yang 

usianya seharusnya masih dalam usia 

sekolah namun harus keluar atau 

berhenti dari lembaga pendidikan 

yang diikuti karena beberapa faktor 

yang dihadapi misalnya faktor 

ekonomi, faktor lingkungan dan lain 

sebagainya. 

Penyebab anak putus sekolah 

adalah kesulitan ekonomi atau karena 

orang tua tidak mampu menyediakan 

biaya bagi sekolah anak- anaknya. 

Disamping itu tidak jarang orang  tua 

meminta anaknya untuk membantu 

mencari nafkah seperti observasi pra 

penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dimana seorang anak disuruh 

untuk mengamen untuk mendapat 

uang. Kemiskinan menyebabkan 

ketidakmampuan keluarga memenuhi 

kebutuhan pokok. 

Faktor ekonomi merupakan yang 

paling dominan dalam terjadinya anak 
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putus sekolah. Disamping hal itu juga 

masih terdapat beberapa faktor yang  

menyebabkan anak putus sekolah. 

Sobur, alex (dalam ending 2011) 

menyatakan terdapat dua faktor 

permasalahan pendidikan yang terjadi 

pada anak usia sekolah, yaitu: 

a. Faktor Dalam Diri Anak 

Faktor yang berasal dari dalam diri 

anak, yaitu berasal dari dalam diri 

anak itu sendiri yaitu kurangnya 

minat anak belajar. Faktor ini 

merupakan yang berasal dari dalam 

diri anak yang menyebabkan anak 

putus sekolah. Anak usia wajib 

belajar semestinya bersemangat 

untuk menuntut ilmu pengetahuan. 

tinggi rendahnya minat anak untuk 

meneruskan sekolahnya juga 

dipengaruhi prestasi belajar anak 

itu sendiri. Anak dengan prestasi 

yang rendah tentunya tidak akan 

naik kelas. Namun hal tersebut 

bertujuan agar anak semakin giat 

belajar untuk melanjut ketahap 

selanjutnya. Tentunya hal tersebut 

akan dapat menggangu psikologi 

anak yaitu si anak malu pada 

teman- temanya sehingga si anak 

memutuskan untuk tidak 

bersekolah atau sianak akan lebih 

giat belajar. Namun yang 

cenderung terjadi adalah si anak 

akan memutuskan untuk tidak 

bersekolah karena rasa malu pada 

teman- temanya sendiri. 

b. Faktor Dari Luar Diri Anak 

Faktor yang berasal dari luar diri 

anak yaitu dapat berasal dari 

lingkungan dimana anak berada, 

lingkungan keluarga maupun 

lingkungan tempat bermain. Faktor 

yang berasal dari luar diri anak 

seperti ketersediaan sumber lokal 

dapt mempengaruhi anak putus 

sekolah. 

 

1. Faktor Keluarga 

Menurut undang- undang 

Republik Indonesia nomor 4 tahun 

1979 ,  keluarga adalah Keluarga 

adalah kesatuan masyarakat terkecil 

yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan 

anak.Keluarga merupakan kelompok 

sosial pertama dalam kehidupan 

manusia tempat ia belajar dan 

menyatakan diri sebagai manusia 

sosial di dalam hubungan interaksi 

dengan kelompoknya. Dalam 

hubungan dengan belajar, keluarga 

mempunyai peran penting. Keadaan 

keluarga akan sangat 

menentukankeberhasilan seorang anak 

dalam proses belajarnya. Oleh sebab 
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itu faktor keluarga yang 

mempengaruhi anak putus sekolah 

yaitu: 

a. Kondisi sosial orang tua 

Kondisi sosial orang tua yang 

menyebabkan anak putus sekolah 

meliputi tingkat pendidikan dan 

jenis pekerjaan. Latar pendidikan 

orang tua seperti observasi pra 

peneliti yang dilakukan oleh 

peneliti sebagian besar orang tua 

dari anak yang mengalami putus 

sekolah disebabkan karena latar 

pendidikan yang rendah. 

Kurangnya pengetahuan dapat 

menyebabkan kurangnya 

bimbingan yang orang tua kepada 

anaknya, sehingga akan 

berpengaruh pada kualitas anak itu 

sendiri. 

b. Kondisi ekonomi keluarga 

Sejumlah studi telah menyebutkan 

bahwa kemiskinan merupakan 

faktor yang mendominasi 

terhambatnya siswa untuk 

mendapatkan pendidikan secara 

utuh. Hal ini dikarenakan orang tua 

siswa tidak mampu memberikan 

fasilitas lengkap kepada anaknya 

untuk bersekolah. Siswa dari 

keluarga miskin terpaksa 

membantu orang tuanya mencari 

nafkah untuk mencukupi biaya 

kehidupan mereka. 

c. Perhatian orang tua 

Perhatian orang tua sangat berguna 

untuk meningkatkan motivasi anak. 

Komunakasi antara orang tua 

dengan anak harus dibangun 

dengan baik guna untuk memenuhi 

kebutuhan pskiologis anak.  

2. Faktor lingkungan sekolah 

Faktor utama siswa mengulang 

atau tidak anik kelas bermacam- 

macam. Namun demikian faktor 

ekonomi pun mempengaruhi siswa 

dalam perkembangan kognitif dikelas. 

Mereka telah kehilangan kesempatan 

dalam mendapatkan waktu untuk 

belajar dan mengerjakan PR. Selain itu 

ada beberapa faktor yang lingkungan 

sekolah yang mengakibatkan anak 

putus sekolah yaitu: 

a. Ketententuan dan pelaksanaan 

kenaikan kelas yang berbeda- beda 

antara sekolah satu dan yang lain. 

Salah satu faktor terjadinya drop 

out di sekolah karena 

diterapkannya sistem tidak naik 

elas, dan bukannya system maju 

berkelanjutan atau naik secara 

otomatis. Hal ini tentunya 

mengganggu psikologis anak 

seperti malu terhadap teman-
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temanya atau mendapat ejekan dari 

teman-temannya sehingga hal 

tersebut memicu anak untuk berenti 

sekolah 

b. Metode mengajar 

Metode mengajar merupakan suatu 

cara/jalan yang harus dilalui dalam 

belajar. Guru sangat berperan 

dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak didik. Metode 

mengajar diusahakan yang tepat, 

efisien dan seefektif mungkin. Cara 

belajar yang membosankan mampu 

mengakibatkan anak tidak 

bersemangat dalam belajar. Hal ini 

mengakibatkan anak didik malas 

bersekolah dan memicu 

berhentinya anak bersekolah. 

c. Kemampuan dan usaha belajar dari 

siswa itu sendiri  

Motivasi siswa yang kurang dalam 

belajar menjadi salah satu faktor 

penyebab drop out. Kemalasan 

serta ketidakmauan untuk 

bersekolah juga dipengaruhi faktor 

bekerja dan lingkungan yang tidak 

kondusif dalam mendukung siswa 

untuk belajar (Slameto 2010:65-66) 

3. Faktor Teman Sebaya 

Faktor teman sebaya bisa 

mempengaruhi perilaku anak, karena 

teman sebaya merupakan teman 

bermain anak dilingkungan pergaulan 

sehari-hari. Jika anak bergaul dengan 

teman yang berperilaku baik tentunya 

akan mempengaruhi perilaku anak 

menjadi anak yang baik, namun 

sebaliknya jika anak bergaul dengan 

orang yang tidak baik akan 

mempengaruhi perilaku anak menjadi 

anak yang tidak baik. Pengaruh-

pengaruh dari teman bergaul lebih 

cepat masuk dalam jiwanya daripada 

yang kita duga. Hal disebabkan karena 

terbatsnya pemikiran anak untuk 

membedakan perbuatan yang baik dan 

buruk. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif menggunakan 

metode studi kasus penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut 

perspektif partisipan yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta 

memberikan data, pendapat, 

pemikiran dan persepsinya. Penelitian 

Kualitatif ini menggunakan desain 

studi kasus. Strategi penelitian 

merupakan cara untuk memperoleh 

atau mengumpulkan data - data yang 

menjadi objek, subjek, variabel serta 

masalah yang diteliti agar data yang 

diperoleh lebih terarah ketujuan yang 
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hendak dicapai. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu anak- anak putus 

sekolah, orang tua anak yang memiliki 

anak putus sekolah, sedangkan objek 

dalam penelitian ini yaitu faktor- 

faktor yang menyebabkan anak putus 

sekolah. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi metode wawancara dan 

observasi. Dan teknik analisis data 

Analisis data dilakukan dengan cara 

mengelompokkan hasil wawancara 

faktor anak putus sekolah kepada tiga 

faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor 

lingkungan dan faktor pribadi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan merupakan bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia 

yang sekaligus dapat membedakan 

antara manusia dan hewan. Hewan 

juga belajar tapi lebih ditentukan oleh 

instinknya. Sedangkan bagi manusia 

belajar berarti rangkaian kegiatan 

menuju pendewasaan, guna mencapai 

kehidupan yang lebih kita kenal 

dengan istilah sekolah. Sekolah adalah 

bagian dari suatu aktivitas yang sadar 

akan tujuan. Sekolah dalam hal ini  

pendidikan menempati posisi yang 

sangat sentral dan strategis dalam 

membangun kehidupan secara tepat 

dan terhormat. 

Pendidikan pada hakekatnya 

merupakan suatu keharusan bagi 

setiap manusia secara keseluruhan. 

Setiap manusia berhak mendapatkan 

atau memperoleh pendidikan, baik 

secara formal, informal maupun non 

formal. Sehingga nantinya ia akan 

memiliki mental, akhlak, moral dan 

fisik yang kuat serta menjadi manusia 

yang berbudaya tinggi dalam 

melaksanakan tugas, kewajiban dan 

tanggung jawabnya dalam 

masyarakat. 

Namun jika kita lihat dari 

kenyataan dalam pelaksanaannya 

khususnya di kabupaten TTU 

Berdasarkan keterangan dari salah satu 

guru di SMP Negeri 2 kefamenanu Ibu 

Gradiana Inggrid Naif, S.Pd banyak 

anak-anak remaja yang putus sekolah, 

dengan berbagai faktor penyebabnya.  

1. Faktor Ekonomi 

Berdasarkan keterangan dari pihak 

terkait,diketahuilah bahwa profesi 

orang tua siswa dan siswi yang 

bersekolah di Kecematan 

Kefamenanu yaitu terdiri dari 

profesi Tani, Pedagang, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Berikut 

persentase profesi orang tua siswa 

dan siswi yang bersekolah di 

Kecamatan Kefamenanu yang 
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sekaligus menjadi masyarakat 

Kecamatan Kefamenanu. 

 
No Profesi Persentasi 

1. Petani 65% 

2. PNS 30% 

3. Pedagang 5% 

 

Dilihat dari tabel diatas diketahui 

bahwa mata pencaharian 

masyarakat yang ada di 

kefamenanu adalah petani. Dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

dianggap kurang terutama dalam 

biaya pendidikan. Ini 

mengakibatkan banyak anak tidak 

melanjutkan kegiatan belajar 

mengajar mereka sebagai siswa 

demi membantu kedua orang tua 

mereka. Dilihat dari profesi orang 

tua sebagai PNS banyak anak yang 

orang tuanya bekerja sebagai 

pegawai juga tidak menyelesaikan 

pendidikan mereka. 

2. Faktor Lingkungan 

Pendidikan yang diterima seorang 

anak sebelum memasuki 

pendidikan formal adalah 

pendidikan non formal yang 

bersumber dan keluarga dan 

lingkungan masyarakat, disinilah 

awal pembentukan karakter dan 

kepribadian anak. Namun, tidak 

semua lingkungan yang 

mendukung pendidikan anak. Ada 

lingkungan yang memberi 

pengaruh negatif kepada anak yang 

mengganggu proses pembelajaran 

anak di sekolah.  

Pengaruh negatif dari lingkungan 

banyak yang menyebabkan anak 

putus sekolah. Lingkungan tersebut 

adalah : 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan 

lingkungan yang pertama kali 

ditemui oleh setiap individu. 

Semenjak seorang anak 

dilahirkan hingga mencapai 

usia sekolah, keluargalah yang 

paling sering ditemui. Didalam 

keluarga inilah pembentukan 

karakter dan kepribadian 

seorang anak. Karakter yang 

telah ada tersebut dibawa 

seorang anak ke lingkungan 

luar,sepeti lingkungan 

masyarakat,termasuk lembaga 

pendidikan.  

Pada keluarga yang kurang 

harmonis atau tidak harmonis, 

anak tidak bisa tumbuh dan 

berkembang secara baik. Baik 

secara fisik mupun secara 

psikologis. sehingga anak 
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tumbuh menjadi anak yang 

nakal. Disekolah, anak yang 

tumbuh dilingkungan keluarga 

yang tidak baik, mereka sering 

melanggar aturan dan tidak bisa 

menerima pelajaran dengan 

baik karna batin dan pemikiran 

mereka terganggu oleh 

persoalan di rumah. 

b. Lingkungan Teman Pergaulan 

Selain lingkungan 

keluarga,lingkungan teman 

pergaulan  juga membentuk 

karakter dan kepribadian dari 

anak. Lingkungan teman 

pergaulan ini juga bisa 

membuat anak putus sekolah. 

Dikalangan siswi sebahagian 

putus sekolah karena 

dipengaruhi oleh 

pacarnya,karma pacarnya 

mengajak siswi tersebut untuk 

menikah. berbeda dikalangan 

siswa. Walaupun, telah 

diprioritasikan untuk 

bersekolah oleh orang tuanya, 

siswa tetap tidak mengikuti 

proses belajar mengajar dengan 

baik dan sering melanggar 

aturan, ini disebabkan karena 

pengaruh teman diluar sekolah 

yang tidak bersekolah. 

Bagi siswa ditingkat 

SMA/sederajat, siswa yang 

putus sekolah karena teman 

pergaulan ini yaitu karena siswa 

tersebut berteman dengan anak 

yang tidak bersekolah dan 

terbawa-bawa oleh kebiasaan 

temannya tersebut seperti 

merokok, minm-minuman 

keras, berjudi dan ngumpul-

ngumpul sampai larut malam 

bahkan sampai dini hari. 

Dengan terbawa-bawa oleh 

kebiasaan teman yang tidak 

bersekolah tersebut akan 

membuat siswa tidak bisa 

mengikuti pelajaran disekolah 

dengan baik karena rasa 

ngantuk akibat kurang tidur dan 

juga malas untuk sekolah. Dan 

apabila kebiasaan merokok, 

minim-minuman keras, dan 

berjudi itu diketahui pihak 

sekolah tentunya akan membuat 

siswa itu dikeluarkan dari 

sekolah dan putus sekolah pun 

terjadi. 

3. Faktor Pribadi 

Manusia adalah makhluk bebas 

yang memiliki hak dan kewajiban. 

Melanjutkan pendidikan atau 

berhenti adalah pilihan. Walaupun 
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perekonomian orang tua bisa 

membiayai biaya sekolah,namun 

jika keinginan untuk melanjutkan 

sekolah tidak ada,maka anak 

tersebut tetap akan mengalami 

putus sekolah.Seseorang yang 

keluar dari sekolah atau putus 

sekolah ada yang didasari 

keinginannya sendiri. 

Memilih putus sekolah tentunya 

ada alasan. Secara garis besar anak 

memilih putus sekolah karena: 

a. Tidak ingin menyusahkan 

orang tua 

Melihat perekonomian orang 

tua yang berada digaris 

menengah kebawah membuat 

suatu pemikiran dikalangan 

siswa siswi bahwa “lebih baik 

berhenti sekolah dan membantu 

orang tua, kalupun sekolah 

belum tentu akan berhasil” 

dengan pemikiran seperti ini 

seorang anak memilih untuk 

putus sekolah dan bekerja. Rasa 

kasihan timbul dari hati siswa 

siswi melihat kondisi orang 

yang semakin tua,apalagi kalau 

orang tua yang tidak 

lengkap,baik berpisah karena 

meninggal maupun berpisah 

karena cerai. 

b. Rasa Malu 

Menurut teori psikogenesis 

konflik batin mempengaruhi 

kepribadian anak. Sebagaimana 

kita ketahui kemampuan 

seseorang dalam belajar dan 

menerima pelajaran tidak sama. 

Anak yang kurang dalam 

menerima pelajran dan sering 

tidak naik kelas. Memutuskan 

untuk putus sekolah karena 

malu belajar disekolah. Selain 

malu belajar dengan anak yang 

seharusnya adik kelasnya, dia 

juga malu dengan teman-

temannya yang telah naik kelas. 

c. Kesadaran akan kebutuhan 

belajar anak kurang 

Ada anak yang berfikiran 

bahwa belajar itu hanya buang-

buang waktu yang tidak 

menghasilkan apa-apa. Bisa 

membaca dan menulis saja 

suadah cukup. 

Pemikiran anak seperi itu 

merupakan pemikiran zaman 

dahulu bahkan pemikiran di era 

globalisasi. Namun, ini masih 

ada dikalangan pelajar. 

d. Tidak merasakan nikmatnya 

sekolah 
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Banyak para pelajar yang tidak 

merasakan nikmatnya sekolah 

dan lebih cendrung kepada 

bermain-main. Ini terjadi 

karena disekolah dia tidak bisa 

berbuat banyak, karena 

kemampuan berfikir yang kurag 

dan malas mengikuti kegiatan 

sekolah seperti organisasi. 

Yang membuat mereka tidak 

dengarkan pelajaran pelajaran 

dan pulang. In membuat mereka 

jenuh dan memilih untuk putus 

sekolah. Dan juga disebabkan 

karena memasuki suatu sekolah 

atas paksaan orang tua. 

e. Telah merasakan nikmatnya 

mendapat uang sendiri Untuk 

membantu perekonomian 

keluarga banyak anak sekolah 

yang bekerja sampingan. Dari 

kerjanya tadi anak memperoleh 

hasil yaitu uang. Dengan 

menerima hasil ini, anak belajar 

“untuk apa saja sekolah lagi, 

saya sudah bisa mendapatkan 

uang sendiri” sehingga anak 

lebih memilih untuk bekerja 

dan putus asa. Setelah putus 

sekolah anak tersebut 

melanjutkan pekerjaan yang 

telah dijalani sewaktu dalam 

jenjang pendidikan.  

Dari beberapa faktor yang telah 

disebutkan diatas adapun dampak 

yang ditimbulkan dari putus 

sekolahnya anak yaitu: 

a. Dari pihak keluarga 

 Dari segi positif 

 Dapat membantu 

perekonomian keluarga 

 Mengurangi beban orang tua 

Dari segi negatif 

 Semakin membuat resah orang 

tua karna kelakuan semakin 

bebas 

  Membut malu orang otua dan 

keluarga karna putus sekolah 

akibat pergaulan bebas 

b. Dari Masyarakat 

Dampak positif Dapat 

membantu pekerjaan bagi 

masyarakat yang 

membutuhkan sedangkan 

Dampak negatif Membuat 

keresahan di masyarakat karna 

anak yang putus sekolah  

berbuat tindakan amoral. 

Seperti minum minuman 

keras,berjudi,tauran dan 

pembunuhan akibat tekanan 

kebutuhan yang semakin 

meningkat. 
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c. Dari Pemerintahan 

Dampak negatif  Membuat 

angka pengangguran semakin 

meningkat, Kriminalitas 

semakinmeningkat,   Pengeluar

an pemerintah dalam hal biaya 

sosial anak akan bertambah, 

seperti yang berkaitan dengan 

perawatan psikologis, 

peningkatan kualitas 

pengamanan wilayah dan 

peningkatan volume proses 

peradilan 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan diperoleh hasil faktor 

penyebab putus sekolah sebagai 

berikut. 

a. faktor ekonomi 

b. faktor lingkungan  

c. faktor pribadi antara lain: tidak 

ingin menyusahkan orang tua, 

malu, kesadaran akan kebutuhan 

belajar anak kurang, telah 

merasakan nikmatnya sekolah,  

telah merasakan nikmatnya 

mendapat uang sendiri  
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ABSTRAK 

 
Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) sebagai mitra kerja lembaga SMK membutuhkan sumber 

daya manusia yang siap kerja dan berkompeten dibidangnya. Namun kenyataannya, masih banyak 

siswa SMK yang belum memenuhi harapan DU/DI yang diakibatkan ketidak mampuan mereka 

berdaya adaptasi dengan kebutuhan DU/DI, tertinggal perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kurangnya kompetensi yang dimiliki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi daya adaptif kerja siswa SMK yang meliputi: prestasi prakerin, 

hasil belajar matapelajaran produktif, dan kemandirian belajar siswa. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Responden penelitian siswa kelas XI SMK Program Perbankan 

berjumlah 125 siswa. Teknik sampel Proportional Random Sampling. Analisa datanya 

menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS ver 16. 

 
Kata Kunci: Daya adaptif kerja siswa SMK 

 
 

Dunia Usaha/Dunia Industri 

sebagai mitra kerja lembaga SMK 

membutuhkan sumber daya manusia 

yang siap kerja dan berkompeten 

dibidangnya. Untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas dan kompeten 

maka tidak  terlepas dari peran serta 

institusi pendidikan. Salah satunya 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

yang memilliki pendidikan dual 

system (pendidikan sistem ganda) 

yaitu program disusun secara bersama 

oleh pihak sekolah dan pihak DU/DI 

dalam memenuhi pengembangan 

program kurikulum pendidikan SMK 

serta membantu adaptasi awal siswa 

ke dunia kerja ( ali hasbi, 2015). 

SMKN 1 Mojoanyar, SMK 

Perbankan Dawar Blandong, dan 

SMK Raden Rahmad Mojosari 

merupakan sekolah menegah 

kejuruan yang siap mencetak siswa 

kompeten dan handal. Sebagai 

sekolah yang bergelut di bidang 

bisnis dan manajemen maka ketiga 

sekolah tersebut mampu menangkap 

peluang kerja secara baik dengan 

memiliki program keahlian 

perbankan. Namun kondisi ideal 

tersebut belum dapat tercapai 

sepenuhnya, karena kenyataannya 

masih banyak siswa SMK yang masih 

belum memenuhi harapan dunia 

usaha dan industri yang diakibatkan 

mailto:metiy_ar22@yahoo.co.id
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ketidak mampuan mereka untuk 

bersaing dalam meraih peluang kerja 

yang ada, kurangnya kompetensi 

yang dimiliki, serta sebagian besar 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) masih mengalami kesulitan 

untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan serta kemajuan 

teknologi. Berdasarkan pengamatan 

dilapangan banyak siswa smk jurusan 

perbankan yang sedang melaksanakan 

prakerin di perusahaaan perbankan 

mengaku kurang mampu 

menyesuaikan diri atas pekerjaan 

yang diberikan pihak du/di ,tidak 

paham dengan tugas yang dikerjakan, 

kurang berani berkomunikasi, kurang 

memiliki kemandirian serta tidak 

percaya diri dalam mengambil 

keputusan tugas yang diberikan.  Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa 

siswa SMK memiliki hambatan dalam 

berdaya adaptif di dunia kerja. Data 

yang tertera dalam Badan Pusat 

Statistik (BPS) melaporkan bahwa 

angka pengangguran terbuka pada 

Februari 2015 mencapai 5,8 persen, 

meningkat dibandingkan periode 

yang sama tahun lalu sebesar 5,7 

persen. Berdasarkan tingkat 

pendidikan, lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang 

menganggur naik paling tinggi yakni 

9,05 persen. Diikuti oleh 

pengangguran dari lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) 8,2 persen. 

Selanjutnya, lulusan Diploma III dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

masing-masing 7,5 persen dan 7,14 

persen. Sedangkan lulusan Sarjana 

yang menganggur naik 5,34 persen, 

dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah 

naik 3,61 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pembelajaran 

dual system di SMK masih belum 

berhasil dalam memberikan bekal 

terhadap peserta didik untuk bersaing 

dalam memenuhi kebutuhan DU/DI 

(effendy,2012). Hal tersebut 

menjadikan  tantangan bagi dunia 

pendidikan SMK untuk lebih 

menyajikan kombinasi berimbang 

antara pembelajaran teori dan 

pembelajaran praktikum pada 

ketrampilan pada ranah produktif, 

ranah adaptif maupun ranah normatif 

guna mempersiapkan siswa yang 

handal, bermutu serta siap beradaptasi 

dilingkungan dunia kerja. 

Menurut (schneider,1984) 

penyesuaian diri merupakan proses 

individu dalam melakukan interaksi 

atau hubungan yang baik dengan 
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lingkungan sekitar yang dicerminkan 

dalam bentuk perilaku sebagai suatu 

respon terhadap tuntutan yang berasal 

dari lingkungan sosial termasuk 

lingkungan pekerjaan. Individu yang 

mempunyai kemampuan penyesuaian 

diri yang baik memiliki karakteristik 

khusus, yaitu tidak adanya emosi 

yang berlebihan, tidak adanya 

mekanisme pertahanan diri, tidak 

adanya frustasi personal, memiliki 

pertimbangan rasional dan 

kemampuan mengarahkan diri, 

perasaan subjektif yang 

menyenangkan, memiliki kemampuan 

untuk bekerja, memiliki kemampuan 

untuk belajar, memanfaatkan 

pengalaman yang lalu, memiliki sikap 

realistik dan objektif. 

Menurut harlock (2002) 

menyatakan bahwa metode 

pembelajaran yang tepat adalah jika 

manusia belajar melalui interaksi dan 

beradaptasi dengan lingkungannya 

sehingga akan dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas tenaga kerja 

serta peningkatan kesempatan kerja. 

Idealnya siswa SMK diharapkan 

memiliki daya adaptif kerja yang 

tinggi guna menunjang keberhasilan 

pembelajaran didunia kerja. Untuk 

maksud tersebut, maka Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) No. 323/U/1997 

mengatur tentang penyelenggaraan 

praktek kerja industri pada SMK 

sebagai wahana untuk 

mengembangkan SDM yang 

produktif, profesional, siap 

menghadapi tantangan masa depan 

dan memiliki jiwa kemandirian. 

Namun nilai daya adaptasi, prestasi 

prakerin dan keberhasilan 

pembelajaran produktif siswa masih 

belum sesuai dengan harapan , 

terbukti banyak ditemukan siswa 

yang kurang mampu beradaptasi dari 

segi pengetahuan, sikap maupun 

keterampilannya dalam melaksanakan 

prakerin tersebut,  tidak sedikit dari 

institusi pasangan yang hanya 

memanfaatkan siswa praktik kerja 

industri tanpa memberikan masukan 

ataupun feedback yang mampu 

mendongkrak kemampuan kinerja 

siswa, Ada pemberian kerja kepada 

siswa yang kurang bahkan tidak 

sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki sehingga di tempat praktik 

siswa tidak mengaplikasikan semua 

pengetahuan dan keterampilan yang 

telah mereka peroleh sewaktu di 

bangku sekolah, dan hasil belajar 

ranah produktif yang menjadi ciri 
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khas SMK belum memiliki kapasitas 

dan keterampilan yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja, Terdapat 

kesenjangan antara dimensi teori dan 

dimensi teknis praktis antara SMK 

dengan DU/DI sebab peralatan yang 

ada di sekolah tidak cukup untuk 

mendukung terwujudnya kompetensi 

sebagaimana yang diharapkan oleh 

DUDI. 

Selain faktor-faktor diatas, 

kemandirian belajar diperlukan bagi 

siswa baik selama disekolah, 

lingkungan DU/DI maupun dalam 

kehidupan sehari sehari ketika 

menghadapi berbagai tugas, 

permasalahan, mengambil keputusan 

sehingga individu pada akhirnya 

berpikir, mengambil sikap dan 

bertindak sendiri. Tetapi pada 

kenyataannya kemandirian dimiliki 

oleh siswa masih belum terlihat 

secara optimal, baik disekolah 

maupun di DU/DI dikarenakan peran 

guru yang terlalu dominan dalam 

pembelajaran dikelas/di laboratorium, 

sehingga siswa cenderung bersifat 

pasif, tidak memiliki insiatif, kurang 

percaya diri atas tugas yang 

dikerjakan, ketergantungan secara 

berlebih pada guru, mudah putus asa 

ketika mengalami kegagalan, kurang 

memiliki komitment yang tinggi 

terhadap penyelesaian tugas dsb. 

Penulisan artikel ini 

diharapkan kedepannya mampu 

meningkatkan kemampuan siswa 

untuk menyesuaikan diri selama 

pembelajaran di DU/DI maupun 

ketika pembelajaran disekolah. Selain 

hal tersebut diatas artikel ini 

mempersiapkan siswa SMK program 

keahlian perbankan memiliki bekal 

daya adaptif yang tinggi terhadap 

teknologi baru, prestasi prakerin yang 

membanggakan baik di sekolah 

maupun di dunia kerja, memiliki 

ketrampilan yang luas pada ranah 

produktif, dan kemandirian yang 

tinggi guna menghadapi tantangan 

dunia kerja di era globalisasi. Hasil 

penelitian ini nantinya akan menjadi 

salah satu tambahan refrensi bagi 

pihak sekolah  untuk mempersiapkan 

daya adaptif kerja kepada siswa 

dalam upaya pengentasan masalah. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) secara substansi merupakan 

salah satu lembaga pendidikan 

kejuruan yang diselenggarakan untuk 

mempersiapkan calon tenaga kerja 

kelas menengah dalam memasuki 

dunia kerja dan mengembangkan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

914 
 

sikap profesional Sistem pendidikan 

dan latihan kejuruan juga harus 

memberikan bekal keterampilan 

khusus untuk individu yang 

memungkinkan mereka mencari 

pekerjaan atau memulai bisnis 

mandiri, melatih untuk bekerja 

produktif dan beradaptasi dengan 

kondisi kemajuan teknologi(stevani, 

2015). 

Berdasarkan tujuan dari 

pendidikan kejuruan diatas, 

pendidikan formal yang didapatkan 

siswa di sekolah belum cukup untuk 

memenuhi tujuan dari pendidikan 

kejuruan tersebut. Pemerintah 

mencanangkan program Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG) sejak tahun 

1984 bagi siswa SMK. PSG bertujuan 

untuk menghantarkan peserta didik 

pada penguasaan kemampuan kerja 

tertentu, sehingga menjadi lulusan 

yang berkemampuan relevan seperti 

yang diharapkan di lapangan kerja 

nantinya. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia Nomor 323/U/1997, yaitu:  

“PSG adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian 

kejuruan yang memadukan secara 

sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah menengah 

kejuruan dengan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh 

melalui bekerja langsung pada 

pekerjaan sesungguhnya di institusi 

pasangan, terarah untuk mencapai 

suatu tingkat keahlian program studi. 

 
Hasil belajar menurut W.S. 

Winkel (1996, p.51) yaitu semua 

perubahan di dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotrik yang terjadi 

dalam diri manusia. Pengertian lain 

mengenai hasil belajar dikemukakan 

oleh Nana Sudjana (2004,p.22) yaitu 

hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Komponen 

pendidikan yang menjadikan SMK 

berbeda dengan SMU adalah 

komponen produktif. Komponen ini 

meliputi semua mata pelajaran yang 

bersifat kejuruan. Hasil akhir dari 

belajar biasanya berupa skor nilai 

yang diberikan kepada siswa. Jumlah 

skor yang diperoleh siswa 

menggambarkan hasil pencapaian 

dari proses belajar yang telah 

dilakukannya. Di dalam proses 

belajar, banyak skor yang diperoleh 

oleh siswa. Skor tersebut diperoleh 

dari berbagai tes yang dilakukan. 

Skor akhir dari hasil belajar tersebut 

adalah berupa skor rata – rata dari 

keseluruhan perolehan skor siswa. 

Skor tersebut disajikan dalam bentuk 

nilai di dalam buku raport sebagai 
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laporan akhir dari perolehan hasil 

belajar siswa selama satu semester. 

Kemandirian belajar  

merupakan konsep penting dalam 

teori pembelajaran sosial, strategi 

kemandirian belajar memungkinkan 

siswa mengelola tujuan belajar 

mereka sendiri, dan masing-masing 

kemungkinan akan membentuk 

strategi umum dalam menentukan dan 

mencapai tujuan pribadi dan standar 

pribadi ( alwisol,2008). Strategi 

kemandirian belajar tidak hanya 

ditemukan untuk meningkatkan 

kinerja dalam tugas yang diajarkan 

kepada siswa tapi juga telah 

digeneralisasikan ke tugas-tugas yang 

lain. Schunk & zimmerman  (dalam 

sobur 2003, 207). 

Terkait dengan pernyataan 

diatas, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi 

dalam artikel ini antara lain Bawuk 

Suparlan (2008) yang berjudul 

pengaruh pendidikan sistem ganda 

(PSG) terhadap daya adaptif kerja 

siswa SMK di malang raya. Dalam 

penelitian tersebut bawuk 

suparlan(2008) menyatakan bahwa 

pelaksanaan PSG mempunyai 

peran/pengaruh  terhadap daya adaptif 

kerja siswa SMK, pengaruh tersebut 

juga didukung oleh peran DU/DI 

yang terdiri dari variabel:  komitmen 

institusi pasangan (DU/DI), 

komunikasi (DU/DI) dengan sekolah, 

relevansi materi pelatihan, efisiensi 

pengalaman belajar siswa., evaluasi 

pelaksanaan PSG, dan  Upaya 

peningkatan kompetensi siswa  dalam 

ikut melaksanakan PSG dalam upaya 

mempercepat adaptasi kerja siswa 

SMK. Demikian juga karakteristik 

siswa SMK yang terdiri dari variabel : 

sikap, apresiasi, persepsi, motivasi 

dan status sosial  sebagai faktor 

internal juga berpengaruh positif 

terhadap daya adaptif kerja siswa 

SMK. Sejalan dengan temuan diatas, 

terdapat artikel lain yang menguatkan 

oleh leni latifah yang berjudul 

efektivitas teknik sla (structured 

learning approach) untuk 

meningkatkan penyesuaian diri siswa 

prakerin di lingkungan universitas 

kanjuruhan malang. Menyatakan 

bahwa Kecenderungan penyesuaian 

diri yang rendah di tempat kerja dapat 

disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya adalah ketidakmampuan 

siswa dalam melakukan komunikasi 

dengan orang lain, adanya rasa 

canggung terhadap lingkungan yang 

baru, serta belum mampu memenuhi 
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tuntutan lingkungan kerja sehingga 

timbul konflik terhadap diri.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian pendekatan kuantitatif. 

Berdasarkan sifat dan tujuannya, 

penelitian ini merupakan penelitian ex 

– post facto yang  berarti sesudah 

fakta maksudnya penelitian yang 

digunakan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang melalui data 

tersebut untuk menemukan faktor-

faktor yang mendahului atau 

menentukan sebab-sebab yang 

mungkin atas peristiwa yang diteliti”. 

Dalam penelitian ini melibatkan 3 

variabel bebas yaitu prestasi prakerin, 

hasil belajar matapelajaran produktif 

dan kemandirian belajar. Serta varibel 

terikat yaitu daya adaptif kerja siswa 

SMK.

 
Adapun rancangan dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar  berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

X1  : Prestasi prakerin ( Praktek Kerja Industri ) 
X2  : Hasil Belajar matapelajaran produktif (Perbankan) 
X3  : Kemandirian Belajar 
Y  : Daya Adaptif kerja siswa  
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian 

Perlu disampaikan bahwa 

hasil penelitian masih dalam proses 

rancangan penelitian, maka penulis 

dalam artikel ini hanya menjabarkan 

proses rancanagan penelitian yang 

akan dilaksanakan dilapangan. 

Populasi penelitian ini adalah semua 

siswa SMK negeri dan swasta 

kelompok bisnis dan Manajemen 

jurusan Perbankan kelas XI yang 

telah melaksanakan Prakerin di 

Kabupaten Mojokerto tahun pelajaran 

2015/2016 yang berjumlah 116 siswa 

yang tersebar pada tiga (3) SMK yaitu 

SMKN 1 Mojoanyar Kabupaten 

X1 

X2 

X3 

Y 
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Mojokerto, SMK Raden Rahmad 

Mojosari, dan SMK Perbankan 

Dawar Blandong khusus untuk 

program keahlian Perbankan. Jumlah 

sampel ditentukan berdasarkan pada 

penentuan ukuran sampel menurut 

Krejcie & Morgan (Isaac & 

Michael,1983:193) menggunakan 

taraf siginifikansi 5 %, sehingga 

diperoleh ukuran sampel sebesar 103 

siswa. Teknik sampling yang 

digunakan adalah proportional 

random sampling, penetapan teknik 

ini digunakan karena sampel berasal 

dari tiga sekolah yang memiliki 

kondisi berbeda sehingga sampel 

perlu diambil secara proporsional. 

Instrumen dalam penelitian 

digunakan untuk menjaring tiga 

kelompok data penelitian yaitu : data 

hasil belajar matapelajaran produktif 

diperoleh melalui tes yang diberikan 

kepada siswa. Prestasi prakerin, 

Kemandirian belajar dan daya adaptif 

kerja siswa diambil menggunakan 

angket, sedangkan data prestasi 

prakerin menggunakan dokumentasi 

nilai prakerin siswa. Untuk 

mengetahui apakah instrumen 

penelitian yang dilakukan benar maka 

dilakukan uji validitas konstruk 

mengunakan rumus  Product Moment 

pearson correlation dengan bantuan 

SPSS versi 16, uji reliabilitas 

instrument menggunakan rumus 

Alpha Cronbach yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS versi 16, Uji 

tingkat kesukaran suatu soal bertujuan 

mengetahui tingkat kesulitan soal 

yang digunakan untuk mengukur hasil 

tes pembelajaran, dan uji daya 

pembeda digunakan untuk 

menentukan soal sungguh dapat 

membedakan siswa yang termasuk 

kelompok pandai (upper group) dan 

siswa yang termasuk kelompok 

kurang (lower group). Uji tingkat 

kesukaran soal dan uji daya beda 

menggunakan aplikasi Anates 4.0 for 

windows. 

Ujicoba instrument dilakukan 

di smkn 1 Mojoanyar, smk raden 

rahmat, dan smk dawar blandong 

pada siswa kelas XI yang telah 

melaksanakan prakerin sejumlah 30 

responden. Uji coba dilakukan selama 

satu minggu, dimana masing-masing 

sekolah dilakukan selama 2 hari 

dengan jadwal hari pertama, untuk uji 

coba instrumen kuisioner prestasi 

prakerin, kemandirian belajar dan 

daya adaptif kerja siswa, sedangkan 

hari kedua digunakan untuk uji coba 

soal tes pengetahuan akan hasil 
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belajar matapelajaran produktif 

perbankan yang disampaikan dari 

semester 1 sampai dengan 3.  

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 1) Metode Dokumentasi 2) 

Metode Kuesioner/Angket dan  3) 

Metode Tes. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini meliputi dua 

analisis yaitu analisis deskriptif dan 

analisis regresi berganda dengan 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi; normalitas, dan 

linearitas 

 

Pembahasan  

Uji coba instrumen angket 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 71 butir dengan rincian 22 

butir untuk mendapatkan data 

mengenai prestasi praktek kerja 

industri,  23 butir untuk mendapatkan 

data mengenai kemandirian belajar, 

dan 26 butir untuk mendapatkan data 

mengenai daya adaptif kerja siswa. 

Setelah peneliti mendapatkan 

persetujuan dari para pembimbing, 

peneliti menyebar 30 kuesioner untuk 

uji coba instrumen selama satu 

minggu yaitu pada minggu kedua 

bulan Juni 2016. Dari keseluruhan 

angket yang disebar, 30 kembali dan 

diisi dengan sempurna oleh 

responden. Data yang berhasil 

dikumpulkan dalam uji coba 

instrumen dianalisis dengan program 

aplikasi statistik SPSS for Windows 

versi 16.00.  

Dalam jumlah data (n) adalah 

30. Maka dengan Uji signifikansi 

dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel untuk degree of freedom 

(df)=n-2, nilai df didapat 28 dengat r 

tabel 0,361. Maka nilai r hitung pada 

kolom correcterd item-total 

correlation yang dibawah 0,361 maka 

dinyatakan tidak valid. Maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh instrumen 

dikatakan valid , karena nilai r hitung 

pada kolom correcterd item-total 

correlation dibawah 0,361. 

 
Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Varia

bel 

Nama 

variabel 

Cronb

ach 
Alpha 

Ket Alasan 

X1 Prestasi 
Prakerin 

0,911 Reliabel > 0,600 

X3 Kemandirian 
Belajar 

0,913 Reliabel > 0,600 

Y Daya Adaptif 
Kerja Siswa 

0,934 Reliabel > 0,600 

 
Berdasarkan Tabel  di atas 

dapat dilihat bahwa nilai Cronbach 

Alpha dari masing-masing variabel 

berturut-turut sebagai berikut: prestasi 

prakerin 0,911, kemandirian belajar 

0,913, dan daya adaptif kerja Siswa 
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0,934. Dari hasil SPSS tersebut dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk prestasi prakerin, 

hasil belajar, kemandirian belajar, dan 

daya adaptif kerja Siswa memiliki 

tingkat realibilitas sangat tinggi. 

Selain uji validitas dan reliabel 

juga dilakukan tes hasil belajar 

melalui pengerjaan soal. Jumalah soal 

sebnyak 40 butir, Soal sebelum 

digunakan untuk mengukur hasil 

belajar/tes terlebih dahulu harus 

diujicobakan kepada 30 orang yang 

merupakan anggota populasi tetapi 

tidak terpilih sebagai sampel 

penelitian. Uji coba daya beda soal 

tersebut dimaksudkan untuk 

membedakan kemampuan siswa 

kelompok atas dan siswa kelompok 

bawah. Berdasarkan hasil uji coba 

dilapangan diperoleh hasil sebagai 

berikut: dari 40 soal yang diujikan 

terdapat 11 soal dalam kategori 

mudah 20 soal dengan kategori 

sedang dan 9 soal dalam kategori sulit 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal memiliki efektifitas option yang 

baik.  Serta 40 soal yang diujikan 

dapat disimpulkan bahwa semua soal 

dapat membedakan antara kelompok 

atas dan kelompok bawah, sehingga 

soal memiliki efektifitas option yang 

baik dan berstatus soal baik. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, 

pada artikel berikutnya akan meneliti 

faktor faktor daya adaptif kerja siswa 

SMK yang lainnya serta akan 

menggunakan analisis data path 

analysis.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan hasil penelitian 

ini dapat disampaikan bahwa Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI) 

sebagai mitra kerja lembaga SMK 

membutuhkan sumber daya manusia 

yang siap kerja dan berkompeten 

dibidangnya. Namun kenyataannya 

banyak siswa smk jurusan perbankan 

yang sedang melakasanakan prakerin 

di perusahaaan perbankan mengaku 

kurang mampu menyesuaikan diri 

atas pekerjaan yang diberikan pihak 

du/di ,tidak paham dengan tugas yang 

dikerjakan, kurang berani 

berkomunikasi, kurang memiliki 

kemandirian serta tidak percaya diri 

dalam mengambil keputusan tugas 

yang diberikan.  Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa SMK 

memiliki hambatan dalam berdaya 

adaptif di dunia kerja. Ada berbagai 

faktor yang mempengaruhinya daya 
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adaptif kerja siswa baik secara 

internal maupun eksternal. 

Saran penelitian, Terkait 

dengan temuan dan implikasi 

penelitian, disarankan; 1) perlunya 

adanya kerja sama antara pemerintah, 

sekolah, instansi terkait dan DU/DI 

tentang pelaksanaan mutu Prakerin 2) 

dalam menyampaikan materi 

produktif hendaknya menyesuaikan 

dengan kebutuhan DU/DI 3) 

kemandirian belajar siswa perlu 

menjadi perhatian pihak sekolah 4) 

perlunya diselipkan kedalam 

kurikulum SMK untuk memiliki daya 

adaptif kerja. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan ILM (Integrated learning models) 

pada pembelajaran kewirausahaan sehingga diharapkan hasil perancangan/pengembangan ini 

memudahkan siswa dalam menetapkan outcome (tujuan) dan memiliki kemampuan kewirausahaan 

dan keterampilan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi program studi keahlian yang diambil 

setelah menyelesaikan studinya. Model perancangan/pengembangan dan penelitian ini 

menggunakan model Dick and Carey, yang terdiri dari sembilan langkah penelitian, kemudian 

dikelompokkan menjadi 5 (lima)  tahap pengembangan, yaitu: 1). Menetapkan mata pelajaran yang 

akan dikembangkan, 2). Mengidentifikasi kurikulum mata pelajaran yang akan dikembangkan, 3). 

Proses pengambangan perangkat pembelajaran kewirausahaan dengan ILM (Integrated Learning 

Models), 4). Penyusunan silabus, RPP, bahan ajar dan panduan guru, 5). Uji Coba Produk yang 

meliputi tanggapan ahli isi mata pelajaran, ahli desain dan media pembelajaran, uji coba 

perorangan dan uji coba lapangan. Perancangan ILM (Integrated Learning Models) dalam  

pembelajaran kewirausahaan ini akan menghasilkan produk, antara lain: 1). Silabus, 2). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 3). Bahan Ajar, 4). Panduan Guru.  

 

Keywords: Perancangan ILM (Integrated Learning Models), Pembelajaran Kewirausahaan 

 
 

Integrated Learning menjadi 

kajian yang menarik dan banyak 

dibahas/dikaji oleh berbagai peneliti di 

bidang pendidikan (Gnakakan; 2013, 

Leonard, 2012, Kysilka, 1998). 

Integrated Learning Models adalah 

model pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan kegiatan 

pembelajaran ke dalam semua bidang 

pengembangan, meliputi aspek 

kognitif, sosial-emosional, bahasa, 

moral, dan nilai-nilai agama, fisik 

motorik, dan seni. Semua bidang 

pengembangan tersebut dijabarkan ke 

dalam kegiatan pembelajaran yang 

dipusatkan pada satu tema sehingga 

pembelajaran menjadi terpadu (Dewi, 

dkk; 2015). Kegiatan pembelajaran, 

dalam ILM, tidak berdiri sendiri tapi 

saling terkait dengan materi 

pembelajaran yang lain. 

Mata pelajaran kewirausahaan 

pada jenjang SMK merupakan mata 

pelajaran kelompok adaptif yang 

disajikan mulai kelas X sampai kelas 

XII di semua program studi yang 

bertujuan untuk membentuk manusia 

secara utuh (holistik), sebagai insan 

yang memiliki karakter, pemahaman 

mailto:elhuda.misbahul1977@gmail.com
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dan keterampilan sebagai wirausaha 

dan meningkatkan jumlah para para 

wirausaha yang berkualitas guna 

mewujudkan kemampuan dan 

kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat, 

membudayakan semangat sikap, 

perilaku, dan kemampuan 

kewirausahaan di kalangan pelajar dan 

masyarakat yang mampu, handal dan 

unggul.   

Mata pelajaran kewirausahaan 

di SMK seharusnya menjadi wadah 

untuk mencetak calon wirausahawan 

untuk memenuhi kebutuhan wirausaha 

di Indonesia. Kebutuhan entrepreneur 

di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut 

David Mc Clelland idealnya di negara 

yang sedang berkembang minimal 

memiliki 2% entrepreneur dari jumlah 

tenaga kerja yang ada. Kenyataannya 

Indonesia sebagai negara yang 

berkembang jumlah entrepreneur 

sekitar 1,65% (Republika, 12 Maret 

2015) dari jumlah tenaga kerja yang 

ada data itu hanya secara kasar kalau 

dipilah lagi yang benar-benar pribumi 

masih dibawah 1.56%. Sedangkan 

negara Amerika 12%, China dan 

Jepang 10%, Singapura 7%, Malaysia 

5% dan Thailand 4%. Angka ini sangat 

jauh dari angka ideal bagi negara 

berkembang, bahkan kita kalah jauh 

dengan negara tetangga.  Dari segi 

jumlah, jika penduduk sebanyak 220 

juta maka entrepreneur di Indonesia 

masih kurang sekitar 900.000 orang.  

Disamping data tersebut, SMK 

juga memiliki tujuan khusus 

(Dikmenjur, 2003), yaitu: 1). 

Menyiapkan peserta didik agar dapat 

bekerja, baik secara mandiri  atau 

mengisi lapangan pekerjaan yang ada 

di dunia usaha dan industri sebagai 

tenaga kerja tingkat menengah, sesuai 

dengan bidang dan program keahlian 

yang diminati, 2). Membekali peserta 

didik agar mampu memilih karir, ulet 

dan gigih dalam berkompetensi dan 

mampu mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian 

yang diminati, dan 3). Membekali 

peserta didik dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

agar mampu mengembangkan diri 

sendiri melalui jalur pendidikan yang 

lebih tinggi. Berdasarkan tujuan 

diatas, mengharuskan pendidik di 

SMK untuk men-design dan 

mengarahkan proses pembelajarannya 

agar mampu mencetak siswa yang siap 

berwirausaha (bekerja mandiri), siap 

bekerja dan siap untuk meningkatkan 
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kompetensinya melalui studi lanjut di 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

Model pembelajaran 

kewirausahaan selama ini di SMK 

masih bersifat klasikal, teoritis dan 

parsial (belum integratif) dan masih 

teacher oriented artinya proses 

pembelajaran kewirausahaan hanya 

menekankan pada pemahaman teori 

seperti yang sudah tertuang di silabus, 

tuna makna dan sangat parsial. 

Implikasinya pembelajaran 

kewirausahaan berdiri sendiri dan 

tidak mengakomodir atau 

mengintegrasikan kompetensi dan 

keterampilan peserta didik sesuai 

karakteristik program keahliannya, 

sehingga ketika siswa diminta untuk 

mengkaji peluang usaha yang bisa 

dikembangkan yang terjadi adalah 

siswa bingung dan mismatch (tidak 

nyambung) dengan kompetensi dan 

keterampilan sesuai dengan bidang 

keahlian yang ditekuni. Oleh karena 

itu diperlukan perancangan  

pembelajaran kewirausahaan dengan 

model pembelajaran terpadu 

(Integrated Learning Models/ILM) 

yang mengintegrasikan mata pelajaran 

kewirausahaan dengan beberapa mata 

pelajaran terkait seperti  mata 

pelajaran produktif program studi 

keahlian, bimbingan karir sehingga 

diharapkan siswa memiliki 

pemahaman dan target yang jelas 

tentang peluang usaha dan peluang 

bekerja setelah lulus atau 

menyelesaikan studi dari SMK. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Collins (dalam Trianto, 2007:7) 

mendefinisikan pembelajaran terpadu 

sebagai: 

“Integreted learning occurs 

when an authentic event or 

exploration of a topic the 

driving force in the curriculum. 

By participating in the 

event/topic exploration, 

student learn both the 

processes and content relating, 

to more than curriculum area 

at the same time”   
 

Pembelajaran terpadu sebagai 

suatu konsep merupakan pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

terpadu diyakini sebagai pendekatan 

yang berorientasi pada praktek 

pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Pembelajaran 

terpadu secara efektif akan membantu 
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menciptakan kesempatan yang luas 

bagi siswa untuk melihat dan 

membangun konsep-konsep yang 

saling berkaitan. Dengan demikian, 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memahami masalah yang 

kompleks yang ada di lingkungan 

sekitarnya dengan pandangan yang 

utuh. Dengan pembelajaran terpadu ini 

siswa diharapkan memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, menilai dan 

menggunakan informasi yang ada di 

sekitarnya secara bermakna. Hal itu 

dapat diperoleh tidak saja melalui 

pemberian pengetahuan baru kepada 

siswa melainkan juga melalui 

kesempatan memantapkan dan 

menerapkannya dalam berbagai situasi 

baru yang semakin beragam.    

Hilda Karli dan Margaretha 

(2002:15) mengemukakan beberapa 

ciri pembelajaran terpadu, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Holistik, suatu peristiwa yang 

menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran terpadu dikaji dari 

beberapa bidang studi sekaligus 

untuk memahami suatu fenomena 

dari segala sisi.  

b. Bermakna, keterkaitan antara 

konsep-konsep lain akan 

menambah kebermaknaan konsep 

yang dipelajari dan diharapkan 

anak mampu menerapkan 

perolehan belajarnya untuk 

memecahkan masalah-masalah 

nyata di dalam kehidupannya.  

c. Aktif, pembelajaran terpadu 

dikembangkan melalui pendekatan 

diskoveri-inkuiri. Peserta didik 

terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran yang secara tidak 

langsung dapat memotivasi anak 

untuk belajar.  

 
Tim Pengembang PGSD 

(1977:7) mengemukakan bahwa 

pembelajaran terpadu memiliki ciri-

ciri berikut ini.  

a. Berpusat pada anak  

b. Memberikan pengalaman langsung 

pada anak  

c. Pemisahan antar bidang studi tidak 

begitu jelas  

d. Menyajikan konsep dari berbagai 

bidang studi dalam suatu proses 

pembelajaran  

e. Bersikap luwes. Hasil pembelajaran 

dapat berkembang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan anak.  

 
Robin Fogarty (1991) 

mendeskripsikan sepuluh cara atau 

model dalam merencanakan 
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pembelajaran terpadu. Kesepuluh cara 

atau model tersebut adalah: (1) 

fragmented, (2) connected, (3) nested, 

(4) sequenced, (5) shared, (6) webbed, 

(7) threaded, (8) integrated, (9) 

immersed, dan (10) networked. Dari 

kesepuluh model tersebut yang 

relevan untuk dikembangkan di SMK 

adalah model keterpaduan 

(integrated).   

Perancangan pembelajaran 

terpadu mengacu pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut :  

a. Substansi materi yang akan diramu 

ke dalam pembelajaran terpadu 

diangkat dari konsep-konsep kunci 

yang terkandung dalam aspek-

aspek perkembangan terkait.  

b. Antar konsep kunci yang dimaksud 

memiliki keterkaitan makna dan 

fungsi, yang apabila diramu ke 

dalam satu konteks tertentu 

(peristiwa, isu, masalah, atau tema) 

masih memiliki makna asal, selain 

memiliki makna yang berkembang 

dalam konteks yang dimaksud.  

c. Aktivitas belajar yang hendak 

dirancang dalam pembelajaran 

terpadu mencakup aspek 

perkembangan anak, yaitu Moral 

dan nilai-nilai Agama, bahasa, 

fisik, dan motorik, dan seni.  

METODE PENELITIAN 

Model pengembangan dalam 

penelitian ini menggunakan model 

Dick and Carey.  Alasan pemilihan 

model ini dikarenakan Dick and Carey 

merupakan model yang memberikan 

langkah-langkah yang lebih terperinci, 

berurutan dan sistemik dalam proses 

pengembangan suatu penelitian 

sehingga hasil yang diperoleh menjadi 

jelas dan valid. Selain itu model ini 

juga mengharuskan peneliti untuk 

menggali data awal tentang 

pentingnya dilakukan penelitian 

perancangan Integrated Learning 

Models (ILM) dalam pembelajaran 

kewirausahaan dan menetapkan tujuan 

awal yang ingin dikembangkan. Di 

samping itu, model Dick dan Carey 

memiliki komponen melaksanakan 

analisis pembelajaran yang akan 

dilewati pada proses pengembangan 

dan perencanaan tersebut. 

 Agar perancangan Integrated 

Learning Models (ILM) dalam 

pembelajaran kewirausahaan ini lebih 

terarah makan ada 5 tahapan yang 

perlu dilakukan, antara lain: 1). Tahap 

I; menetapkan mata pelajaran yang 

akan dikembangkan. Mata pelajaran 

yang akan dikembangakan adalah 
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Mata pelajaran Kewirausahaan kelas 

XII semester ganjil. 

2). Tahap II; mengidentifikasi 

kurikulum mata pelajaran yang akan 

dikembangkan. Kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

Kompetesi Dasar  (KD) antara lain: a). 

4.1. Mempersiapkan pendirian usaha, 

dan 4.2. Menghitung resiko 

menjalankan usaha, 3). Tahap III; 

proses perancangan Integrated 

Learning Models (ILM) dalam 

pembelajaran kewirausahaan, dengan 

langkah-langkah: a), mengidentifikasi 

kebutuhan untuk menentukan tujuan 

pembelajaran, b). Melakukan analisis 

pembelajaran kewirausahaan dengan 

model pembelajaran terpadu, c). 

Mengidentifikasi tingkah laku awal 

dan karakteristik siswa, d). 

Merumuskan tujuan pembelajaran 

khusus atau indikator yang diturunkan 

dari standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, e). 

Mengembangkan strategi 

pembelajaran, f). Mengembangkan 

dan memilih bahan pembelajaran, 4). 

Tahap IV; penyusunan silabus, RPP, 

bahan ajar dan panduan guru dan 5). 

Tahap V; Uji Coba Produk yang 

meliputi tanggapan ahli isi mata 

pelajaran, ahli desain dan media 

pembelajaran, uji coba perorangan dan 

uji coba lapangan. 

 Subyek uji coba dalam 

penelitian ini adalah ahli materi/isi, 

ahli desain/media, guru mata pelajaran 

kewirausahaan, uji coba sasaran 

pengguna produk.  

Jenis data diperoleh melalui 

pelaksanaan uji coba produk 

pengambangan perangkat 

pembelajaran kewirausahaan ini 

berupa data kuantitatif verbal. Data 

kuantitatif diperoleh dari pengisian 

angket dan tes. Data verbal diperoleh 

dari tanggapan dan saran yang 

diberikan oleh para ahli. Data tersebut 

kemudian dikelompokkan menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

a. Data dari uji coba produk awal, 

berupa data hasil tanggapan dan 

review dari para ahli (ahli materi/isi 

dan ahli desain/ media). 

b. Data dari uji coba terbatas, berupa 

data review dari guru tentang 

ketepatan, kejelasan dan 

kemenarikan. 

c. Data dari uji coba lapangan berupa 

tanggapan siswa yang dijadikan 

sampel uji coba produk. 
 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
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analisis deskriptif dengan 

menggunakan statistik deskriptif. 

Untuk menentukan validitas bahan 

ajar menggunakan skala pengukuran, 

data mentah yang diperoleh berupa 

angka yang kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif agar data 

dapat digunakan. 

a. Angket 

  Tehnik analisis data yang 

diperolah dari angket yang diberikan 

kepada para ahli, guru maupun siswa  

dapat menggunakan rumus yang 

diadaptasi dari Sugiyono (2009) di 

bawah ini: 

 � = �ℎ  ℎ� �  � �  ���� �� �     % 
 

Keterangan: 
N = Nilai (Nilai N merupakan nilai 

pembulatan)  
Skor ideal = Skor tertinggi x jumlah 

responden x jumlah butir 

 
Selanjutnya data berupa angka 

tersebut dapat diterjemahkan dalam 

konversi tingkat pencapaian dengan 

skala 4, seperti dibawah ini: 

 

Table 3.1 Kriteria Tingkat Kelayakan  

Skor 
persentase 

Interpretasi Keterangan 

0-25 
26-50 
51-75 

76-100 

Tidak layak 
Kurang layak 

Layak 
Sangat layak 

Direvisi 
Direvisi 

Tidak perlu direvisi 
Tidak perlu direvisi 

Sumber: diadaptasi dari Jihad (2013) 
 

b. Tes  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menetapkan ketuntasan tes yaitu jika 

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

peserta didik telah memperoleh nilai di 

atas 75 dalam peningkatan hasil 

belajar. Hasil pretest dan postest akan 

diperbandingkan untuk mengetahui 

perubahan nilai yang terjadi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektifitas Integrated Learning 

Models (ILM).  

Dari kajian hasil penelitian 

terdahulu terhadap efektifitas 

penerapan ILM dalam pembelajaran 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

• Pembelajaran dengan model 

terpadu (ILM) dapat meningkatkan 

aktifitas belajar, pemahaman 

konsep dan hasil belajar siswa 

(Manna, We’u; 2014, Anitah; 2002, 

dewi, dkk; 2015) 

• Pembelajaran terpadu mata 

pelajaran IPS model (integrated) 

dapat meningkatkan kreatifitas dan 

kemandirian siswa (Murtingsih; 

2008). 

• Students will learn better if he/she 

connects what is learned within one 

particular situation or discipline to 

another (Gnanakan; 2013). 

Pembelajaran dengan model 

terintegrasi akan menggugah siswa 
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untuk belajar dengan lebih baik, 

karena materi yang satu dengan 

yang lainnya saling terkait. 

Dari penelitian diatas 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan model terpadu lebih efektif 

dalam meningkatkan aktifitas dan 

hasil belajar siswa juga meningkatkan 

kreatifitas dan kemandirian siswa. 

Implementasi ILM  

 Ada Beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam 

mengintegrasikan mata pelajaran, 

sehingga mampu mencapai target dan 

tujuan pembelajaran awal yang 

ditetapkan, antara lain: 1). Definisi 

umum istilah seperti tema, alur, atau 

hasil, 2). Tersedia sumberdaya, 3). 

Fleksibilitas penjadwalan, 4). 

Dukungan layanan, 5). Materi dan 

konsep yang akan diintegrasikan, 6). 

Keterkaitan antara integrasi dan hasil 

yang lebih luas,                 7). Lingkup 

dan urutan kurikuler,                   8). 

Bagaimana evaluasi akan 

dilaksanakan, 9). Dukungan orang tua 

dan masyarakat, 10). Tema yang 

mempromosikan transfer belajar  

(Gehrke 1991; Jacobs 1989; Lipson 

1993; MacIver 1990, dalam Lake; 

1992)   

 Sedangkan dalam merancang 

pengintegrasian beberapa mata 

pelajaran terkait, ada beberapa hal 

yang harus dilakukan, antara lain: 1). 

Temukan konsep-konsep dan ide-ide 

umum. Dari beberapa materi yang 

disajikan, perlu dikaji beberapa materi 

yang relevan dan terkait untuk 

diintegrasikan. 2). Bekerja dengan 

Kolega/rekan-rekan kerja; 

Perencanaan kolektif membantu tim 

menghindari pengulangan dan 

memastikan siswa diberikan berbagai 

cara untuk menunjukkan keterkaitan 

materi yang ada.  3). Memilih 

sumberdaya untuk menopang 

implementasi berbagai materi yang 

diintegrasikan. Kunci perencanaan 

yang efektif adalah berpikir secara 

strategis tentang apa isi materi yang 

perlu dipahami oleh siswa, istilah 

subjek khusus, kosa kata dan teks yang 

mereka hadapi. Bagaimana integrasi 

mata pelajaran tertentu akan 

meningkatkan pembelajaran siswa? 

sumber daya apa yang tersedia untuk 

siswa? Bagaimana siswa akan 

menunjukkan pembelajaran mereka? 

Apa penilaian alat dan strategi yang 

paling tepat untuk menangkap berpikir 

siswa? sumber apa yang akan 

mendukung guru dalam perencanaan 
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dan pengajaran mereka? Beberapa 

pertanyaan tersebut harus dijawab 

dalam melaksanakan pengintegrasian 

mata pelajaran (Ontario Ministry of 

Education; 2010). 

 Implementasi ILM dalam 

pembelajaran kewirausahaan juga 

mengacu pada konsepsi diatas dan 

dijabarkan sebagaimana bagan 

berikut:

  

Materi kewirausahaan yang 

dikaji adalah KD 4.1. Mempersiapkan 

Pendirian Usaha. Pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Tahun 2006, Kompetensi Dasar 

tersebut, disajikan tersendiri tanpa 

diintegrasikan denga satuan 

kompetensi atau kompetansi dasar dari 

mata pelajaran produktif keahlian dari 

program studi yang ada, sehingga yang 

terjadi siswa tidak mendapatkan 

pemahaman dan pengalaman belajar 

yang sesuai dengan kompetensi 

keahlian yang ditekuni. 

Pada perancangan Integrated 

Learning Models (ILM) dalam 

pembelajaran kewirausahaan ini, KD 

4.1 Mempersiapkan pendirian usaha 

sebagai tema utama diintegrasikan 

dengan tema-tema/materi-metari 

pokok yang relevan dengan 

kompetensi keahlian per program 

studi. Seperti dalam bagan diatas, 

kompetensi keahlian yang dipilih 

untuk pengintegrasian adalah Program 

studi keahlian Multimedia dan 

Pemasaran. Untuk Program studi 

keahlian Multimedia, materi pada KD 

4.1 memepersiapkan pendirian usaha 

diintegrasikan dengan materi 

fotografi, desain grafis dan video 

editing. Pilihan terhadap tiga materi 

pokok tersebut karena dianggap 

relevan untuk pengembangan 

kewirausahaan siswa program 

keahlian Multimedia. Sedangkan 

untuk program keahlian Pemasaran, 

materi pokok yang dipilih adalah 
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membuka usaha retail dan pemasaran 

online. Sehingga saat guru 

menjelaskan materi tentang 

pengurusan ijin usaha maka secara 

otomatis yang dibahas adalah prosedur 

pengurusan ijin usaha fotografi, desain 

grafis, dan Video Editing untuk 

program keahlian Multimedia, dan 

prosedur pengurusan ijin usaha retail 

dan marketting online untuk Program 

Keahlian Pemasaran. Diharapkan 

dengan mengaitkan atau 

mengintegrasikan materi 

kewirausahaan dengan materi 

produktif keahlian program studi, 

siswa tidak bingung untuk 

menentukan usaha yang akan ditekuni 

setelah menyelesaikan studi di SMK 

dan tujuan khusus SMK yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah bisa 

dicapai. 

 

KESIMPULAN 

Perancangan Integrated Learning 

Models (ILM) pada pembelajaran 

kewirausahaan sangat mungkin untuk 

dilakukan dan memberikan banyak 

kelebihan-kelebihan dibandingkan model 

pembelajaran klasik. Integrated Learning 

Models (ILM) akan membantu siswa 

untuk mengaplikasikan keterampilan 

sesuai dengan program keahlian yang 

ditekuni dan memberi multiple 

perspective (cara pandang yang 

komprehensif) dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi. 

Diharapkan pembelajaran kewirausahaan 

dengan menggunakan ILM mampu 

meningkatkan pemahaman tentang 

kewirausahaan dan memperi inspirasi 

untuk berani membuka usaha dan menjadi 

entrepreneur muda handal dan siap 

bersaing di era global. Jangan sampai 

lulusan SMK menjadi seperti kata pepatah 

“Anak ayam mati di lumbung padi” 

karena ketidakterampilan dan 

ketidakmampuan mengimplementasikan 

ketarmpilan yang diperolehnya dalam 

dunia usaha riil. 
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Abstrak 
 

Pendidikan ekonomi secara umum sudah dilaksanakan dengan baik ditingkat pendidikan formal. 

Namun untuk semakin memaksimalkan proses pendidikan ekonomi tidak cukup hanya dari 

pendidikan formal. Proses pendidkan ekonomi di ranah formal perlu didukung dengan pendidikan 

ekonomi di lingkungan keluarga masing-masing. Hal ini di karenakan persoalan ekonomi 

merupakan persoalan yang dihadapi sehari-hari. Hal terpenting dalam melaksanakan pendidikan 

ekonomi dilingkungan keluarga adalah pemahaman orang tua tentang pendidikan ekonomi dan 

beban aktivitas orang tua sehari hari. Orang tua sebagai faktor penting dalam melaksanakan 

pendidikan di keluarga harus bisa menjadi panutan yang baik bagi anaknya dalam berperilaku 

ekonomi. Sehingga dalam mendidik ekonomi dalam keluarga diperlukan konsep pendidikan 

ekonomi yang efektif untuk memberikan wawasan ekonomi kepada orang tua sendiri dan anaknya, 

karena tidak semua orang tua memiliki wawasan ekonomi yang baik. Konsep pendidikan ekonomi 

dalam keluarga difokuskan bagaimana mengelola sumberdaya ekonomi yang ada secara efektif dan 

sesuai kebutuhan serta bagaimana pendidikan ekonomi ini mampu membekali anggota keluarga 

dalam mengambil setiap keputusan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dan tidak menjadi 

persoalan dikemudian hari. Konsep pendidikan dalam keluarga lebih fleksibel sehingga 

memudahkan orang tua untuk mendidik anaknya dan memantau anaknya dalam berperilaku 

ekonomi. 

 

Kata Kunci : Konsep Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Keluarga, Peran Orang Tua 

 

 

Keluarga merupakan tempat 

dimana manusia pertama kali belajar 

tentang kehidupan. Salah satu fondasi 

keluarga ideal adalah tingginya 

wawasan keluarga tentang perilaku 

ekonomi yang baik. Seringkali 

masalah ekonomi dijadikan alasan 

oleh anggota keluarga untuk 

berperilaku tidak baik yang pada 

akhirnya akan menghancurkan 

keluarga itu sendiri. Yang dimaksud 

dengan ekonomi keluarga tidak hanya 

tentang banyaknya uang yang dimiliki, 

tetapi bagaimana memanfaatkan 

sumber daya ekonomi yang ada untuk 

dipergunakan sebaik mungkin sesuai 

kebutuhan.  

Persoalan ekonomi yang sering 

terjadi dalam keluarga adalah 

gagalnya orang tua dalam mengelola 

sumber daya ekonomi yang tersedia 

dan gagalnya orang tua dalam 

mendidik perilaku ekonomi anaknya. 

Akibat dari gagalnya orang tua dalam 

memberikan pendidikan ekonomi 

akan berdampak pada ketidak 

mampuan anak dalam ekonomi dan 

mengakibatkan orang tua harus 

mailto:Fafafarih@gmail.com
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menanggung hidup anaknya meskipun 

mereka telah membentuk keluarga 

sendiri, sehingga aspek ekonomi perlu 

mendapat tekanan dalam proses 

pendidikan anak dalam keluarga 

(Wahyono, 2001). Seringkali 

ditemukan ada orang tua yang memilih 

memenuhi semua keinginan anaknya 

karena orang tua tidak menginginkan 

anaknya bernasib sama dengan orang 

tua dimasa lalu. Namun sebaliknya 

seringkali ditemukan orang tua yang 

ekonominya serba cukup cenderung 

lebih baik dalam mengelola sumber 

daya ekonominya. Hal ini disebabkan 

karena kekurangan sumber daya 

ekonomi sehingga memaksa keluarga 

tersebut untuk lebih berhati-hati dalam 

mengelola sumber ekonominya. Dari 

kondisi tersebut secara tidak langsung 

membentuk perilaku anak meskipun 

orang tua tidak begitu memahami 

tentang pendidikan ekonomi dan lebih 

cenderung pada keterbatasan kondisi 

ekonomi keluarga. 

Salah-satu cara meningkatkan 

wawasan ekonomi keluarga adalah 

dengan memberikan pendidikan 

kepada setiap anggota keluarga, 

khususnya orang tua agar bisa 

mendidik perilaku ekonomi anak 

dengan baik dan tidak menimbulkan 

persoalan dikemudian hari. Dalam 

memberikan pedidikan keluarga 

diperlukan konsep pendidikan yang 

baik dalam memberikan pendidikan 

ekonomi agar lebih efektif saat 

diaplikasikan di lingkungan keluarga. 

Konsep pendidikan ekonomi dalam 

keluarga akan sangat bergantung pada 

kompetensi orang tua sebagai sosok 

yang digugu dan ditiru oleh anak 

dalam keluarga. Peran orang tua yang 

penting tersebut mengharuskan orang 

tua memiliki wawasan tentang 

ekonomi yang dapat dilakukan dan 

dijarkan kepada anaknya sebagai 

bentuk pendidikan ekonomi dalam 

keluarga serta kesadaran orang tua 

tentang pentingnya pendidikan 

ekonomi untuk anak.  

Perlu diketahui bahwa 

pendidikan merupakan faktor utama 

dalam mewujudkan cita-cita luhur 

kemanusiaan yaitu meningkatkan 

derajat manusia dan mewujudkan 

manusia yang berguna bagi manusia 

lain, bagi bangsa dan bagi agama. 

Seperti yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang (UU) SISDIKNAS 

no 3 tahun 2003 yaitu pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang 
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bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuannya untuk mengembangkan 

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 (Khajar:2012). 

Sehingga pendidikan itu adalah proses 

mengajarkan dan memberikan contoh 

yang baik untuk merubah perilaku 

seseorang dengan melalui tahapan 

pada ranah formal, informal dan atau 

non formal. Dalam pengertian lain 

sesuai undang-undang adalah usaha 

sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Pengertian dari keluarga 

adalah kesatuan unit terkecil di dalam 

masyarakat dan merupakan suatu 

lembaga yang sangat penting dalam 

pembangunan dan perkembangan 

kualitas anak bangsa. Keluarga juga 

merupakan satu-satunya lembaga 

sosial yang diberikan tanggung jawab 

untuk mengubah suatu organisme 

biologis menjadi manusia yang 

kemudian mempunyai peran tanggung 

jawab dalam mendidik dan mengawal 

sampai dewasa. Pengertian dari 

Konsep pendidikan keluarga adalah 

abstraksi gambaran atau ide dalam 

proses mengajarkan dan memberikan 

contoh yang baik untuk merubah 

perilaku seseorang. Sedangkan 

pengertian dari pendidikan ekonomi 

adalah suatu proses mengajarkan dan 

memberi contoh dalam hal ekonomi 

dengan tujuan menunjukkan perilaku 

ekonomi yang baik yang harapannya 

orang yang dididik mampu merubah 

perilakunya sesuai perilaku ekonomi 

yang diajarkan dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya. Jadi 

penertian dari konsep pendidikan 

ekonomi keluarga adalah abstraksi 

gagasan atau gambaran tentang 

pendidikan yang dilakukan oleh orang 

tua untuk anaknya dalam 

menamamkan pola pikir, pola sikap 

dan nilai nilai yang dilihat dari 

pembiasaan, keteladanan dan 

tanggung jawab atas perilakunya di 

lingkungan keluarga. Proses 
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pendidikan dikeluarga dimulai sejak 

seorang anak lahir sampai dewasa dan 

proses pendidikannya dilakukan di 

lingkungan keluarga dimana orang tua 

dan anak tinggal. Proses pendidikan 

ekonomi keluarga bersifat informal 

dan pelaksanaan dari pendidikan 

ekonomi ini tidak terprogram dan 

terjadwal. Proses pendidikan ekonomi 

dilingkungan keluarga paling tidak 

harus dilakukan oleh oreng tua untuk 

anaknya sampai mencapai usia 

produktif. 

Pendidikan yang fleksibel 

tersebut tentunya mengharuskan orang 

tua untuk meluangkan waktunya untuk 

memberikan pemhaman ekonomi 

kepada anaknya dan selalu 

memberikan contoh perilaku ekonomi 

yang baik. Sehingga wajib hukumnya 

bagi orang tua untuk memahami 

bagaimana proses pendidikan 

ekonomi dalam keluarga berjalan 

efektif dengan konsep pendidikan 

ekonomi dalam keluarga yang efektif 

dan tentunya tidak membebani orang 

tua. Dengan konsep pendidikan 

tersebut harapannya dapat membantu 

orang tua dalam berperilaku ekonomi 

yang baik karena harus menjadi 

contoh bagi anaknya dan mampu 

mendidik anaknya agar berperilaku 

ekonomi yang baik pula.   

Dengan konsep pendidikan 

ekonomi keluarga ini harapanya orang 

tua secara individu mampu 

meningkatkan pemahamannya tentang 

wawsan ekonomi keluarga dan 

mampu memberikan pendidikan 

ekonomi kepada anaknya 

dilingkungan keluarga agar tidak 

menjadi beban keluarga dikemudian 

hari. Hal ini dikarenakan dalam 

mengajarkan ilmu ekonomi seorang 

pendidik perlu untuk memahami 

konsep dasar ekonomi. (Suyanto, 

1999). Selain itu konsep pendidikan 

keluarga ini  diharapkan mampu 

membentuk perilaku ekonomi bagi 

anggota keluarga  dalam menghadapi 

persoalan ekonomi yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  

PEMBASAHASAN 

Pendidikan dalam keluarga 

Keluarga merupakan tempat 

awal bagi manusia dalam belajar 

melakukan berbagai hal. Keluarga 

pada umumnya beranggotakan ayah, 

ibu dan anak dalam keluarga. Orang 

tua mempunyai tanggung jawab 

kepada anakanya untuk memberikan 

pendidikan sampai usia dewasa. 
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Begitu juga bagi anak yang sangat 

membutuhkan kasih sayang orang tua, 

perhatian serta bimbingan dan arahan 

dari orang tua untuk bisa berperilaku 

lebih baik. Perilaku yang ditunjukkan 

oleh anak cenderung akan meniru 

perilaku yang dilakukan oleh orang 

tuanya. Sehingga perilaku baik dan 

buruknya anak akan sangat 

bergantung dengan apa yang 

ditampilkan oleh orang tua kepada 

anaknya dalam keluarga. 

Perilaku meniru yang 

dilakukan oleh anak kepada orang tua 

merupakan sebuah proses pendidikan 

dalam keluarga. Proses pendidikan 

tersebut akan berlangsung secara terus 

menerus sepanjang usia. Pendidikan 

seperti inilah yang disebut sebagai 

pendidikan sepanjang hayat yang 

terdapat dalam keluarga. Hal ini 

dikarenakan pendidikan sepanjang 

hayat tidak hanya selesai pada saat 

orang tua memberikan pendidikan 

untuk anaknya, tetapi setelah anak 

tersebut dewasa juga akan melakuakan 

pendidikan yang sama kepada 

generasi selanjutnya. 

Pengertian dari pedidikan 

sepanjang hayat ini adalah suatu 

proses pendidikan yang 

berkesinambungan yang berlangsung 

sepanjang hidup (Tirtaraharja, 1995 : 

45). Pendidikan sepanjang hayat juga 

didefinisikan  oleh cropley sebagai 

tujuan atau ide formal untuk 

pengorganisasian dan pensdtruktural 

pengalaman pendidikan. 

Pengorganisasian dan penstrukturan 

ini diperluas mengikuti rentangan usia 

dari usia yang paling muda hingga 

paling tua. Pendidikan sepanjang 

hayat ini bukanlah suatu sistem 

pendidikan yang berstruktur 

melainkan suatu prinsip yang menjadi 

dasar dan menjiwai seluruh organisasi 

sitem pendidikan yang ada 

(Tirtaraharja, 1995 : 45). 

Pendidikan sepanjang hayat 

yang bersifat informal dan sangat 

fleksibel pelaksanaannya akan sangat 

bergantung dari peran orang tua dan 

lingkungan sekitar. Pendidikan yang 

pelaksanaannya hanya dalam keluarga 

ini akan berhasil saat orang tua benar-

benar memahami pentingnya 

pendidikan untuk anaknya dan 

memahami bagaimana mendidik anak 

dengan baik dikeluarganya. 

Pelaksanaan pendidikan dalam 

keluarga mengharuskan orang tua 

untuk lebih interaktif kepada anaknya 

dan mau menyempatkan waktu untuk 

anaknya disela-sela kesibukannya, 
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karena pendidikan dalam keluarga 

bersifat informal. Peran orang tua yang 

dituntut untuk lebih interaktif bisa 

dilakukan dengan cara orang tua 

melibatkan anaknya dalam setiap 

aktifitas dalam keluarga. Dengan 

melibatkan anak dalam aktifitas 

dikeluarga maka dengan sendirinya 

akan mengalami dan mempraktikkan 

kegiatan yang bermanfaat bagi 

pendidikan watak dan budi pekerti 

anak misalnya kejujuran, keberanian 

dan tanggung jawab. Dalam keluarga 

juga membina dan mengembangkan 

perasaan sosial anak seperti hidup 

hemat, menghargai kebenaran, 

tenggang rasa, menolong orang lain, 

hidup damai dan sejahtera 

(Tirtaraharja, 1995 : 175). 

Selain itu perilaku anak juga 

akan sangat tergantung dengan 

lingkungan dimana anak tinggal. 

Lingkungan sekitar akan dapat 

mempengaruhi moral dan kepribadian 

anak baik secara positif dan negatif. 

Dampak positif dari lingkungan 

sekitar bagi anak adalah semakin 

baiknya kepribadian anak karena 

mencontoh perilaku orang-orang baik 

disekitarnya. Namun sebaliknya 

seorang anak juga bisa memiliki 

perilaku buruk akibat orang orang 

disekitarnya karena perilaku buruk 

orang-orang dilingkungan sekitarnya. 

Baik atau buruknya seorang anak 

akibat lingkungan sekitar akan sangat 

tergantung dari pengawasan orang tua. 

Lingkungan yang baik secara otomatis 

akan memberikan dampak baik tanpa 

perlu dikuatirkan orang tua. Tetapi 

ketika lingkungan sekitar dianggap 

tidak baik oleh orang tua maka peran 

orang tua adalah melakukan 

pengwasan kepada anakanya, 

memberikan pemahaman kepada 

anaknya saat di dalam keluarga dan 

tentunya membatasi kegiatan anak 

diluar rumah yang dianggap tidak baik 

oleh orang tua. 

Secara umum fungsi 

lingkungan dalam pendidikan anak 

adalah membantu anak dalam 

berinteraksi dengan berbagai hal 

dilingkungan sekitarnya baik itu 

berupa interaksi secara fisik, sosial dan 

budaya. Lingkungan sekitar juga 

memberikan berbagai sumber daya 

pendidikan yang bisa digunakan 

sebagai penguat dalam pendidikan 

keluarga. Dengan sumber daya 

pendidikan tersebut akan membantu 

tercpainya tujuan pendidikan secara 

optimal, efektif dan efisien.  
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Proses pertumbuhan dan 

perkembangan manusia sebagai akbat 

interaksi dengan lingkungan sekitar 

akan berlangsung secara alamiah 

dengan konsekuensi bahwa tumbuh 

kembang itu mungkin berlangsung 

lambat dan menyimpang dari tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu 

diperlukan berbagai usaha sadar untuk 

mengatur dan mengendalikan 

lingkungan sedemikian rupa agar 

dapat tercapainya tujuan pendidikan 

secara optimal dan dalam waktu yang 

singkat serta sumber daya seminimal 

mungkin (Tirtaraharja, 1995 : 169). 

Proses pendidikan dalam 

keluarga yang dilakukan oleh orang 

tua kepada anaknya ditampilkan 

dengan perilaku yang ihlas dan 

mengabdikan diri pada anak baik 

untuk pemeliharaan maupun 

perlindungan agar anak dapat tumbuh 

secara bebas. Orang tua memmpunyai 

rasa tanggung jawab terhadap anak 

dalam segala segala soal dimana 

dibutuhkan pertolongan (Russen, 1982 

: 27) yang mana tanggung jawab 

tersebut lebih banyak diberikan 

kepada anak dalam lingkungan 

keluarga. Keluarga mempunyai peran 

yang sangat penting dalam proses 

pendidikan anak. Peran penting 

keluarga tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut yaitu 1) Sebagai 

peletak dasar filsafat hidup dan 

keagamaan 2). Keluarga sebagai 

pembentuk watak, moral dan 

kepribadian 3). Sebagai agen 

pendidikan ekonomi 4). Sebagai agen 

sosialisasi: penghubung keluarga 

dengan masyarakat 5). Sebagai agen 

pendidikan politik 6). Keluarga 

berperan sebagai pelindung dan 

pendidik anggota keluarga 7). Sebagai 

penyambung, penyaring dan penafsir 

kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan kepada anaknya. (Azhari, 

2010) 

Dengan peran penting keluarga 

tersebut maka pendidikan dalam 

keluarga diharapkan terciptanya 

sumberdaya manusia yang unggul, 

mempunyai watak, moral dan 

kepribadian baik yang dibentuk 

melalui pendidikan dalam keluarga. 

Karena dalam keluarga seorang 

manusia pertama kali mendapat 

pendidikan dan mendapat kasih 

sayang orang tua. Dari proses 

pendidikan dalam keluarga yang baik 

maka akan berdampak besar pada 

kehidupan manusia sampai kapanpun. 
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Pendidikan ekonomi 

Pendidikan ekonomi 

merupakan suatu proses mengajarkan 

dan memberi contoh dalam hal 

ekonomi dengan tujuan menunjukkan 

perilaku ekonomi yang baik yang 

harapannya orang yang dididik 

mampu merubah perilakunya sesuai 

perilaku ekonomi yang baik dan 

diajarkan dalam upaya memenuhi 

kebutuhannya. Persoalan ekonomi 

yang menjadi persoalan yang dihadapi 

oleh manusia setiap hari 

mengharuskan manusia mempunyai 

wasasan dan perilaku ekonomi yang 

baik agar dapat dihadapi dengan baik.  

Untuk meningkatkan wawasan 

ekonomi dan berperilaku ekonomi 

yang baik diperlukan pendidikan 

ekonomi sejak dini dan dimulai di 

lingkungan keluarga masing-masing. 

Pedidikan ekonomi pada umumnya 

diberikan pada ranah pendidikan 

formal harus didukung dengan 

pendidikan ekonomi dilingkungan 

keluarga dan orang tua sebagai aktor 

penting dalam pendidikan ekonomi 

dalam keluarga. Kegagalan dalam 

pendidikan ekonomi dikeluarga bisa 

menimbulkan dampak yang serius. 

Dampak kegagalan tersebut akan 

menimbulkan keadaan sebagai berikut 

1) Ketergantungan Finansial oleh anak 

kepada orang tua meskipun anak 

tersebut sudah memasuki usia dewasa. 

2) Nilai-nilai yang merusak 3 ). 

Perangkap Hutang (lermitte, 2004). 

Selain itu dampak kegagalan dalam 

memberikan pendidikan ekonomi 

adalah sulit dan kurang bijak dalam 

mengelola sumberdaya ekonomi yang 

tersedia.  

Sedangkan apabila orang tua 

berhasil memberikan pendidikan 

ekonomi di lingkungan keluarga maka 

anak tersebut akan mendapatkan 

banyak manfaat yaitu saat mereka 

sudah dewasa akan menjadi orang 

yang bertanggung jawab secara 

finansial dan mampu mengembangkan 

nilai positif yang telah diajarkan di 

lingkungan keluarganya. Keberhasilan 

dalam pendidikan ekonomi di 

keluarga pada akhirnya akan 

membentuk karakter manusia yang 

mempunyai tingkat literasi ekonomi 

yang baik dalam berperilaku 

dikehidupan sehari-hari. 

Makna dari literasi menururut 

National institute for literacy adalah 

kemampuan seseorang untuk 

membaca, menulis dan berbicara, 

menghitung dan menyelesaikan 

masalah dengan tingkat kemahiran 
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yang diperlukan dalam tiap individu, 

keluarga dan masyarakat 

(Redmund:2010). Literasi ini 

bertujuan untuk mendidik dan 

mengajarkan suatu ilmu sebagai upaya 

meningkatkan wawasan dan 

kemampuan hidup yang berkaitan 

dengan prilaku seseorang. Sedangkan 

literasi ekonomi merupakan alat yang 

berguna untuk merubah perilaku dari 

tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti 

bagaimana memanfaatkan pendapatan 

untuk menabung, berinvestasi, 

proteksi dan memenuhi kebutuhan 

hidup (Siena:2012). Kecerdasan 

tersebut akan bermanfaat bagi 

seseorang dalam berperilaku ekonomi 

seperti membuat keputusan dalam 

pilihan. Jadi, dari uraian diatas maka 

pengertian pendidikan ekonomi 

keluarga dalam hal ini adalah 

pendidikan yang dilakukan oleh orang 

tua untuk anaknya dalam 

menamamkan pola pikir, pola sikap 

dan nilai nilai yang dilihat dari 

pembiasaan, keteladanan dan 

tanggung jawab atas perilakunya. 

Upaya seseorang dalam 

mengambil keputusan tentunya harus 

dilandasi dengan pengetahuan-

pengetahuan tentang kondisi yang 

dihadapi dalam konteks ekonomi 

seperti mempertimbangkan 

opportunity cost sebelum membeli 

barang, tentang saving dan strategi 

mencapai kesejahteraan. Literasi 

ekonomi akan memberikan manfaat 

yang sangat besar saat literasi ekonomi 

dapat diinternalkan dengan baik. 

Seseorang akan mampu berperilaku 

cerdas dalam ekonomi seperti 

memenuhi kebutuhan dan mengatur 

skala prioritas kebutuhan sesuai 

sumber daya ekonomi yang tersedia. 

Oleh karena itu, literasi ekonomi harus 

diajarkan khususnya bagi anak usia 

dini agar anak tersebut bisa 

berperilaku ekonomi yang secara 

bertahap nilai-nilai ekonomi itu 

menjadi kebiasan yang secara terus 

menerus akan menjadi nilai-nilai yang 

dianut dan pada akhirnya akan 

membudaya bagi anak saat usianya 

dewasa. 

Pelaksanaan dari pendidikan 

ekonomi dalam keluarga biasanya 

tidak terprogram dan terjadwal. Proses 

yang demikian itu sangat bergantung 

dari ketekunan dan keseriusan orang 

tua dalam mendidik anaknya 

dilingkungan keluarga, oleh karena itu 

menjadi penting untuk mengajarkan 

pendidikan ekonomi dilingkungan 

keluarga karena pendidikan ekonomi 
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bisa diajarkan kepada anaknya dengan 

membiasakan perilaku yang baik. 

Anak-anak akan belajar membiasakan 

perilaku ekonomi yang baik dan 

konsisten serta memiliki keterampilan 

finansial yang berguna saat mereka 

dewasa 

 

Konsep pendidikan ekonomi 

keluarga 

Konsep pendidikan ekonomi 

keluarga merupakan abstraksi 

gambaran atau ide dalam proses 

mengajarkan dan memberikan contoh 

yang baik untuk merubah perilaku 

seseorang dalam hal ekonomi dengan 

tujuan menunjukkan perilaku ekonomi 

yang baik. Untuk memberikan 

pendidikan ekonomi dalam keluarga 

dibutuhkan sebuah konsep 

pendidiikan yang ideal dan relevan 

dangan situasi dan kondisi keluarga. 

Konsep pendidikan ekonomi yang 

ideal dalam keluarga harus 

mempertimbangkan beberapa hal 

diantaranya pendekatan, metode dan 

strategi yaang tepat saat diterapkan 

dalam keluarga. Selain itu, pendidikan 

ekonomi yang ideal harus 

mempertimbangkan aspek 

pertumbuhan anak dan materi 

ekonomi apa yang tepat untuk 

diberikan kepada anak sesuai 

perkembangan usianya. 

Pendekatan pendidikan 

ekonomi yang cocok diterapkan 

dengan mengadopsi dari teori teori 

motivasi. Dilihat dari aspek psikologis 

motivasi dapat dipergunakan untuk 

menyatakan suatu dorongan perilkau 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Dariyo, 2013: 97). Beberapa 

pendekatan teori motivasi yang cocok 

diadobsi untuk pendidikan ekonomi 

keluarga adalah pendekatan teori 

behaviorisme, pendekatan teori belajar 

sosial, pendekatan teori kognitif dan 

pendekatan teori motivasi sosial. 

Pendekatan behaviorisme 

diperlukan dalam pendidikan keluarga 

karena pendekatan ini menekankan 

pada perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh upah atau hukuman dari pihak 

luar. (Dariyo, 2013 : 97). Pendekatan 

behaviorisme cocok diterapkan oleh 

orang tua dalam mendidik perilaku 

ekonomi anak karena orang tua bisa 

memberikan stimulus berupa upah 

apabila telah mengelola sumberdaya 

ekonomi dengan baik atau memberi 

hukuman saat anak menunjukkan 

perilku yang sebaliknya.  

Pendekatan belajar sosial dan 

motivasi sosial merupakan pendekatan 
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yang menekankan pada pengaruh 

lingkungan sekitar dan menjadi motif 

yang mendasari perilaku seseorang 

untuk dapat memenuhi kebutuhan 

dalam berafiliasi dengan orang lain. 

(Dariyo, 2013:97). Dengan 

menempatkan anak pada lingkungan 

yang baik diharapkan proses 

pendidikan ekonomi akan lebih mudah 

diterima oleh anak dan mempengaruhi 

perilkau anak agar berperilaku yang 

baik juga. Sedangkan pendekatan teori 

kognitif lebih ditekankan pada 

bagaimana orang tua mendidik 

anaknya yang menekankan pada pola 

pikir anak tersebut. Ada semacam 

motivasi internal yang dipengaruhi 

oleh kemampuan mengelola pikiran 

dengan membuat suatu tujuan, 

membuat perencanaan dan memantau 

kemajuan perilaku. (Dariyo, 2013 : 

100). Dengan beberapa pendekatan 

yang diadobsi dari teori motivasi 

tersebut maka masih dianggap relevan 

ketika orang tua memberikan 

pendidikan ekonomi dalam keluarga 

menggunakan pendekatan pendekatan 

tersebiut.  

Selain pendekatan dalam 

pendidikan ekonomi keluarga, orang 

tua juga harus mempunyai metode dan 

strategi dalam memberikan 

pendidikan ekonomi untuk anaknya. 

Metode dan strategi tersebut 

dipergunakan untuk memudahkan 

orang tua dalam memberikan 

pendidikan ekonomi di keluarga. 

Pendidikan  ekonomi keluarga yang 

bersifat informal tentunya 

mempengaruhi metode dan strategi 

apa yang cocok diterapkan. Orang tua 

akan memilih sendiri metode dan 

strategi apa yang cocok yang 

disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak, baik 

perkembangan usia atau 

perkembangan kemampuan berfikir 

anaknya. 

Konsep pendidikan ekonomi 

yang ideal juga harus 

mempertimbangkan usia 

perkembangan anak dan materi 

ekonomi yang cocok untuk diajarkan. 

Pendidikan ekonomi dalam keluarga 

yang dilakukan oleh orang tua kepada 

anak minimal dilakukan sampai 

memasuki usia produktif. Usia 

produktif adalah manusia yang 

memasuki usia 17 tahun sampai 65 

tahun. Proses dan tahapan 

perkembangan usia anak menuju usia 

produktif diklasifikasikan kedalam 

empat proses dan tahapan yaitu 

tahapan masa bayi, anak usia dini 
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awal, tengah dan akhir serta usia 

remaja (santrock, 2014: 33). 

Masa bayi yaitu anak yang 

memasuki usia 18 sampai 24 bulan. 

Masa ini ditandai dengan adanya 

perkembangan bahasa, simbolistik dan 

pembelajaran sosial bagi seorang 

anak. Anak usia dini adalah anak yang 

memasuki usia akhir masa bayi sampai 

usia sekitar lima tahun. Anak usia ini 

menpunyai ciri sudah mengerti angka 

dan menjadi lebih mandiri karena usia 

ini juga bisa disebut dengan usia 

prasekolah. Tahapan selanjutnya 

adalah anak usia tengah yaitu anak 

yang mempunyai usia enam sampai 

sebelas tahun. Usia ini mempunyai ciri 

sudah mampu menguasai 

keterampilan dasar membaca, tulisan 

dan matematika.  

Dalam usia ini anak memulai 

mampu untuk berinteraksi dengan 

lingkungan yang lebih luas. 

Sedangkan untuk usia remaja adalah 

anak yang memasuki usia 10 sampai 

12 tahun dan berakhir sekitar usia 18 

sampai 21 tahun. Masa remaja dimulai 

dengan perkembangan fisik yang 

cepat. Masa remaja lebih menonjolkan 

kemandirian  dan proses mencari 

identitas mereka sendiri. Pikiran 

mereka menjadi lebih abstrak, logis 

dan idealis. Setelah melalui empat 

tahap tersebut seorang anak telah 

memasuki usia dewasa atau dalam 

konteks ekonomi telah memasuki usia 

produktif. 

Pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga bisa dilakukan 

dengan berbagai cara. Pendidikan 

ekonomi bisa dilakukan diantaranya 

dengan cara a). Pengelolaan uang saku 

b) Kebiasaan menabung secara teratur 

c) Menjadi konsumen yang baik d) 

Cara membuat keputusan membeli 

yang bijaksana e) Membandingkan 

harga dengan kualitas f) 

Pengembangan semangat wirausaha. 

(lermitte, 2004). Beberapa cara yang 

disebutkan akan lebih efektif apabila 

diberikan kepada anak dengan 

menyesuaikan perkembangan anak 

dengan melalui tahapan tertentu. 

Tahapan pendidikan ekonomi 

keluarga diberikan dengan materi 

yang menyesuaikan usia anak tersebut. 

Tahapan yang bisa dilakukan oleh 

pendidik atau orang tua dalam 

mendidik anaknya yaitu memulainya 

dengan tahap mengenalkan sumber 

daya ekonomi dan tahap yang kedua 

yaitu mengelola sumber daya 

ekonomi. Setiap tahapan yang dilalui 

mempunyai materi tertentu sesuai 
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perkembangan usia anak. Tahap 

mengenalkan sumber daya ekonomi 

adalah tahapan yang diberikan kepada 

anak usia dini. Pada tahapan ini orang 

tua diharapkan mampu memberikan 

materi yang bersifat pengenalan pada 

sumber daya ekonomi. Memberikan 

pemahaman kepada anak tentang 

fungsi uang dan memberikan 

pemahaman tentang kelangkaan 

sumber daya ekonomi.  

Tahapan yang kedua yaitu 

mengelola sumber daya ekonomi. 

Pada tahap ini ada dua materi inti dan 

satu materi penugasan. Materi tersebut 

diantaranya adalah tentang perilaku 

ekonomi yang baik dan benar dan 

bagaimana mengelola sumber daya 

ekonomi dengan bijak. Materi tentang 

perilaku ekonomi difokuskan pada 

perilaku yang didasarkan pada alasan 

rasional dari keputusan ekonomi yang 

dipilih. Orang tua harus memahamkan 

anaknya dan tentunya memberikan 

contoh yang baik atas setiap keputusan 

ekonomi yang dipilih agar dicontoh 

oleh anak dalam berperilaku sehari 

hari. Seperti yang dijelaskan oleh 

lermitte bahwa dalam mengelola 

ekonomi seorang anak harus 

dibiasakan untuk menjadi konsumen 

yang baik dan bijak serta 

membiasakan untuk menabung. 

Pada tahapan kedua ini juga 

orang tua bisa memberikan assesment 

atau penugasan kepada anak dalam 

mengelola ekonomi. Cara yang paling 

mudah untuk diberikan kepada anak 

adalah dengan memberikan tugas 

dalam pengelolaan uang saku. Dalam 

memberikan penugasan kepada anak 

orang tua juga harus memberikan 

imbalan kepada anak agar semakin 

termotivasi dalam setiap kegiatan 

ekonomi yang dilakukannya. 

Penugasan ini dilakukan oleh orang 

tua agar anak yang masih pada tahap 

usia tengah, akhir dan remaja semakin 

terasah kemandiriannya, tanggung 

jawabnya, kejujurannya dan semakin 

terbiasa dalam melakukan hal baik dan 

bijak pada setiap kegiatan 

ekonominya.  

Konsep pendidikan ekonomi 

dalam keluarga ini dapat berjalan 

dengan baik saat orang tua benar-

benar menjalankan fungsinya sebagai 

aktor penting dalam pendidikan 

ekonomi di lingkungan keluarga. 

Dalam memberikan pendidikan 

ekonomi mengharuskan orang tua 

untuk mempunyai kesadaran tinggi 

akan pentingnya pendidikan ekonomi 
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sejak usia dini sebagai upaya 

mempersiapkan anak agar dapat 

berperilaku ekonomi yang baik dan 

bijak saat memasuki usia produktif. 

Selain itu pendidikan ekonomi dalam 

keluarga juga sangat bergantung pada 

luasnya wawasan orang tua tentang 

pendidikan ekonomi. Tingkat 

wawasan ekonomi orang tua akan 

mempengaruhi baik atau buruknya 

perilaku orang tua. Sehingga baik atau 

buruknya perilaku ekonomi yang 

dalakukan oleh anak sangat 

bergantung dengan perilaku orang tua. 

Hal ini dikarenakan perilaku anak 

cenderung menirukan perilaku orang 

tuanya.  

Selain kesadaran, pendidikan 

ekonomi dikeluarga juga dibutuhkan 

peran lebih dari orang tua dalam 

menyempatkan waktunya untuk 

berinteraksi dengan anaknya sebagai 

bentuk pendidikan ekonomi kepada 

anaknya. Dengan interaksi tersebut 

orang tua akan dapat memahami 

kesulitan-kesulitan anaknya, 

kebutuhan anaknya dan mampu 

mengawasi perilaku ekonomi 

anaknya. Selain itu orang tua harus 

mengevaluasi setiap perilaku yang 

berkaitan dengan literasi ekonomi 

anak agar dapat meperbaiki dan 

mengarahkan anaknya untuk 

berperilaku lebih baik ketika anak 

tersebut menunjukkan perilaku yang 

kurang baik. Sehingga pendidikan 

ekonomi dalam keluarga bisa 

terlaksana dengan baik dan 

memberikan manfaat untuk anak 

sebagai bekal saat memasuki usia 

dewasa atau usia produktif dimasa 

yang akan datang. 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan ekonomi 

merupakan pendidikan yang penting 

untuk diberikan kepada anak sejak 

dini. Pendidikan ekonomi harius 

diajarkan oleh orang tua kepada 

anaknya dalam keluarga masing-

masing. Pendidikan ekonomi ini 

diberikan kepada anak untuk 

meningkatkan literasi ekonomi anak 

sejak usia dini agar anak tersebut siap 

saat memasuki usia dewasa atau 

memasuki usia produktif agar tidak 

menjadi beban ekonomi orang tua. 

Sehingga dibutuhkan konsep ekonomi 

yang ideal untuk diinplementasikan 

dalam keluarga sebagai bentuk 

pembekalan kepada anak agar tidak 

salah dalam berperilaku ekonomi. 

Konsep pendidikan ekonomi 

yang ideal dalam keluarga sangat 
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bergantung dengan pemahaman, 

kesadaran dan wawasan orang tua 

tentang ekonomi. Orang tua sebagai 

aktor penting dalam pendidikan 

ekonomi keluarga harus memiliki 

wawasan ekonomi yag luas dan harus 

memberikan contoh perilaku ekonomi 

yang baik dan benar untuk anaknya. 

Pendidikan ekonomi dalam keluarga 

harus disesuaikan dengan usia 

perkembangan anak. Orang tua harus 

memahami materi ekonomi apa yang 

cocok untuk diberikan kepada 

anaknya agar lebih efektif dan efisen. 

Pendidikan ekonomi dalam keluarga 

dapat dilakukan melalui dua tahapan 

sesuai usia anak yaitu tahap 

mengenalkan sumber daya ekonomi 

dan tahap mengelola sumber daya 

ekonomi. Kedua tahap tersebut akan 

berjalan dengan baik saat orang tua 

sadar dan mempunyai wawasan yang 

luas tentang ekonomi. 

Pendidikan ekonomi dalam 

keluarga dapat terkendala dengan 

wawasan ekonomi orang tua yang 

terbatas. Hal ini dikarenakan tidak 

semua orang tua pernah belajar 

ekonomi. Persoalan lain dalam 

pendidikan ekonomi keluarga adalah 

keterbatasan wawasan orang tua 

tentang bagaimana mendidik anaknya 

dengan baik. Sehingga dalam 

melaksanakan konsep pendidikan 

ekonomi yag ideal diperlukan 

perangkat untuk membantu orang tua 

dalam memahami pendidikan 

ekonomi dan menigkatkan wawasan 

ekonominya agar bisa diajarkan dan 

bisa dicontoh perilakunya oleh anak 

dalam keluarga. Perangkat bantu 

untuk orang tua tersebut bisa dengan 

berbagai macam bentuk. Misalnya, 

buku saku, modul yang perangkat 

tersebut perlu diteliti dan 

dikembangkan lebih lanjut agar dapat 

memberikan manfaat dalam upaya 

meningkatkan literasi ekonomi 

manusia yang diajarkan sejak dini 

dlingkungan keluarga. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini, untuk menghasilkan perangkat pembelajaran modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan kontekstual dan menguji keefektifannya dalam meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa. Metode penelitian menggunakan desain pengembangan Borg & Gall 

(1983) dengan tahapan tertentu (research and information collecting, planning, develop 

preliminary form of product, field testing, dan final product revision). Subjek cobanya, meliputi: 

ahli desain dan materi, validator soal, observer, siswa dan guru. Data dikumpulkan melalui 

analisis observasi, wawancara, analisis isi, analisis soal dan dokumentasi. Desain quasi 

eksperiment (Non-Equivalent Control Group Design) digunakan dalam uji lapangan dengan 

sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat dan uji t, selanjutnya dianalisis 

secara deskriftif dan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian, yaitu: (1) ahli desain dan materi menilai 

kevalidan perangkat modul sebesar 71% dan 93% dengan kriteria cukup dan sangat valid, (2) 

peningkatan hasil belajar kelas kontrol sebesar 25.75% dan kelas eksperimen sebesar 43.40%, (2) 

terdapat perbedaan proses belajar kelas eksperimen dan kontrol dengan nilai rata-rata sebesar 

74.74% dan 42.48%, dan (3) terdapat perbedaan proses dan hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol secara signifikan  0.00 ≤ α 0.05. Keefektifan pembelajaran modul karena, 

memiliki; (a) input: modul mapel ekonomi kontekstual, panduan modul, dan instrumen penilaian 

(b) proses: strategi pembelajaran, dan (c) output; penilaian pengetahuan, keterampilan, dan 

penilaian sikap siswa. Sedangkan keefektifan hasil belajarnya, karena:  (a) menggunakan 

instrumen dan (b) menghasilkan laporan belajar. 

 
Kata Kunci::  modul mata pelajaran ekonomi, materi kontekstual, proses pembelajaran, hasil 

belajar.

 
 
Ilmu ekonomi sebagai disiplin 

ilmu mengkaji tentang aspek 

ekonomi, tingkah laku manusia, dan 

mengkaji peristiwa-peristiwa 

ekonomi yang terjadi didalam 

masyarakat. Dalam mengkaji 

tujuannya berusaha untuk mengerti 

hakikat dari peristiwa-peristiwa 

tersebut yang selanjutnya untuk 

dipahaminya. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa tujuan ilmu 

ekonomi itu, untuk: (1) mencari 

pengertian tentang hubungan 

peristiwa-peristiwa ekonomi, baik 

yang berupa hubungan kausal 

maupun fungsional, dan (2) untuk 

dapat menguasai masalah-masalah 

ekonomi yang dihadapi oleh 

masyarakat (Abdullah, 1992: 7). 

Tujuan ilmu ekonomi tersebut 

memberikan arti bahwa mata 

pelajaran ekonomi memiliki relevansi 

tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, misi belajar utama 

mailto:mohammed.ilham71@yahoo.com
mailto:mohilhammoh@gmail.com
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siswa kelas X SMA DDI Masalembu 

adalah memahami peristiwa ekonomi 

lingkungannya sendiri secara utuh 

yang diikuti dengan peran aktif 

sekolah dan guru dalam menyediakan 

materi kontekstual. 

Materi konteks ekonomi yang 

ada di tingkat Kota Sumenep bahkan 

di kepulauan Masalembu ini penting 

digunakan sebagai sumber belajar 

ekonomi. Tersedianya konteks itu 

perlu dikemas agar optimal 

pemanfaatannya menjadi bahan ajar. 

Karena dengan mengkaitkan materi 

pelajaran (instructional content) pada 

konteks kehidupan siswa kelas X 

SMA DDI Masalembu akan 

memudahkan mereka mempelajari 

dan memahaminya. Menurut 

Surachman (2001: 9) umumnya yang 

dikemas dalam bentuk bahan-bahan 

cetakan secara potensial mampu 

menumbuhkan dorongan pada diri 

siswa untuk belajar. Tetapi, tidak 

secara otomatis konteks-konteks 

materi yang ada dilingkungan siswa 

selalu menjadi baik, karena konteks 

tersebut harus memenuhi kepentingan 

kurikulum. Menurut Depdiknas 

(2006) materi pembelajaran 

(instructional materials) yang 

dibutuhkan adalah bahan yang 

diperlukan untuk pembentukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai siswa dalam 

rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Bahan ajar ekonomi 

selain memenuhi indikator kurikulum 

juga harus mengandung esensi 

makna, agar siswa menemukan arti 

dari materi yang dipelajari. Karena 

Johnson (2006) mengatakan semakin 

banyak keterkaitan yang ditemukan 

siswa dalam suatu konteks yang luas, 

semakin bermaknalah isinya bagi 

mereka  

Johnson (2006) menjelaskan 

konteks belajar siswa beragam, 

misalnya: lingkungan tempat tinggal, 

keluarga, teman-teman, sekolah, 

pekerjaan, dan kebijakan politik. 

Semua konteks tersebut ada disekitar 

siswa dan juga berada jauh dari 

lingkungan siswa serta keduanya 

mempengaruhi. Walaupun demikian, 

materi lingkungan konteks belajar 

ekonomi siswa penting 

diklasifikasikan sebagai bentuk 

prioritas, karena lingkungan utama 

siswa merupakan pengaruh paling 

dominan pada perkembangan 

kognitifnya dan harus diperhatikan. 

Oleh karena itu, menjadi irasional 

apabila sumber belajar ekonomi yang 
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digunakan dari luar konteks 

lingkungan belajar utama siswa. 

Misalnya, sumber belajar ekonomi 

yang digunakan oleh siswa kelas X 

SMA DDI Masalembu berasal dari 

Jakarta, Bandung atau Malang, 

sementara siswa tidak pernah datang 

ketiga kota tersebut. Dan tiba-tiba 

dalam proses pembelajaran 

membahas persoalan ekonomi Ibu 

Kota atau kota lainnya, seperti demo 

buruh menuntut kenaikan gaji dan 

adanya pemogokan angkutan umum. 

Sedangkan siswa-siswi kepulauan 

sehari-hari harus menghadapi 

persoalan ekonomi berbeda, seperti 

lambannya disrtibusi beras, 

kebergantungan kehidupan ekonomi 

nelayan pada alam, peristiwa 

Taripang di pulau Keramian dan 

sebagainya. Memang, bahan ajar yang 

digunakan juga mata pelajaran 

ekonomi, tetapi muatan konteks 

materinya diluar dilingkungan belajar 

siswa Masalembu yang hubungannya 

tidak tepat dengan konteks mereka. 

Kenyataan diatas 

mengisyaratkan bahwa telah terjadi 

pembelajaran ekonomi di SMA DDI 

Masalembu hanya sebatas memenuhi 

materi akademik. Sementara otak 

siswa membutuhkan makna dari hasil 

belajarnya, karena Johnson (2006) 

menjelaskan misi utama dari otak 

manusia adalah bertahan hidup. 

Begitu otak menemukan makna, 

struktur fisiknya akan berubah seiring 

dengan pembentukan hubungan saraf 

(Diamond & Hopson, 1998: 

Greenfield, 1997: dalam Johnson, 

2006). Materi ekonomi akademik 

tidak cukup untuk memberikan 

makna kepada siswa, sebab Johnson 

(2006) mengatakan kelangsungan 

hidup otak bergantung sebagian besar 

pada kemampuannya menemukan 

makna di dunia luar. Maka dari itu, 

siswa kelas X SMA DDI penting 

disuguhkan dengan materi-materi 

konteks untuk membantu agar 

otaknya secara optimal menerima 

ransangan dan mampu membuat 

hubungan. Ketika otak memanfaatkan 

dunia luar untuk membentuk dirinya, 

otak secara terus menerus menerima 

rangsangan saraf yang dihasilkan oleh 

pancaindra, dan rangsangan-

rangsangan saraf ini menyebabkan 

sel-sel otak membentuk hubungan-

hubungan (Johnson, 2006). Materi 

pelajaran ekonomi yang tertuang 

dalam bahan ajar konvensional, yang 

ditulis oleh para penggiat perubahan 

untuk memenuhi kebutuhan 
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kurikulum dengan tujuan utama 

dikomersialkan, dan digunakan siswa 

SMA DDI Masalembu selama ini 

materinya sebagain besar terbuang. 

Dapat dikatakan materi akademiknya 

kehilangan makna, karena tidak ada 

materi konteks tentang keseharian 

siswa yang dihubungkan bahkan 

dalam tugas-tugas sekolah. Caine & 

Caine (1994) dalam Johnson (2006) 

mengatakan jika kehilangan makna, 

otak mereka akan membuang materi 

akademik yang mereka terima. 

Menurut David Ausubel 

(1968: dalam Komalasari, 2010) 

sendiri belajar bermakna merupakan 

suatu proses mengkaitkan informasi 

baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang. Struktur kognitif ialah 

fakta-fakta, konsep-konsep, dan 

generalisasi-generalisasi yang telah 

dipelajari dan diingat siswa. Dengan 

kata lain, belajar bermakna adalah 

suatu proses belajar dimana siswa 

dapat menghubungkan informasi baru 

dengan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya. Bahan ajar ekonomi 

salah satu yang penting 

dibermaknakan dan dikontekstualkan 

yaitu modul, alasannya, karena modul 

konvensonal yang pernah digunakan 

di SMA DDI Masalembu masih 

memiliki kelemahan-kelemahan, 

mencakup: (a) tidak adanya panduan 

guru dan siswa, (b) materinya masih 

bersifat teoritis, (c) tidak ada sejenis 

tugas yang sifatnya kontekstual, (d) 

tidak ada gambar kontekstual untuk 

mendukung pemahaman materi, (e) 

cover dan tulisannya belum berwarna, 

dan (f) belum terdapat intrumen 

penilaian kognitif, keterampilan dan 

sikap siswa. 

Mengetahui kedudukan modul 

secara teoritis penting diterapkan 

secara maksimal di SMA DDI 

Masalembu sebagai salah satu 

prioritas pembelajaran ekonomi. 

Karena mata pelajaran ekonomi kaya 

akan metode pembelajaran, seperti; 

pembelajaran berbasis masalah, 

berbasis inkuiri dan berbasis 

kontekstual termasuk pembelajaran 

modul. Seharusnya dalam proses 

pembelajaran ekonomi semua metode 

pembelajaran tersebut diterapkan 

pada siswa SMA DDI Masalembu 

selama tiga tahun belajar, agar 

mereka mengalami berbagai macam 

proses pembelajaran. Tetapi, 

kenyataannya tidak demikian karena 

selama ini proses pembelajaran yang 

terjadi sebagian besar menggunakan 
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pendekatan konvensional. Dalam 

prakteknya metode ini berpusat pada 

guru atau guru lebih mendominasi 

dalam kegiatan pembelajaran (Basuki 

Wibawa dan Farida Mukti, 1992). 

Dan penerapan pembelajaran 

kovensional di SMA DDI Masalembu 

mengindikasikan belum mampu 

memberdayakan potensi siswa kelas 

X dalam proses pelajaran ekonomi, 

karena siswa sebagian besar pasif, 

dan orientasi tugas pada siswa belum 

maksimal. Kedua fakta tersebut 

memiliki pengaruh pada 

perkembangan kognitif siswa, 

misalnya siswa menjadi kurang peka 

dan peduli terhadap persoalan 

ekonomi Kecamatan Masalembu. 

Kenyataan proses 

pembelajaran yang terjadi di SMA 

DDI Masalembu ini masih bertolak 

belakang dengan hakikat belajar itu 

sendiri, bahwa dalam proses belajar 

merupakan optimalisasi potensi 

pelajar. Seharusnya dengan 

pendekatan dan metode apapun siswa 

harus diperankan secara aktif, 

walaupun hanya dengan 

menggunakan metode tanyajawab. 

Penerapan pembelajaran 

konvensional di SMA DDI 

Masalembu ini memiliki pengaruh 

serius pada siswa kelas X, yaitu; 

sebagian besar siswa tidak mampu 

menjelaskan masalah ekonomi yang 

terjadi di Kecamatan Masalembu, 

tentang: penyebab kelangkaan BBM 

tahun 2013 dan cara mengatasinya, 

kesulitan ekonomi apa yang dihadapi 

Masalembu, dan belum mengetahui 

skala prioritas perekonomian 

kepulauan. Berdasarkan kenyataan 

tersebut belum tampak hubungan 

belajar siswa kelas X dengan 

kehidupan nyata mereka didalam 

penerapan metode konvensional di 

SMA DDI Masalembu, sementara 

Capra (1996) mengatakan pentingnya 

hubungan-hubungan dalam 

pengalaman manusia. 

Temuan masalah 

pembelajaran di kelas X SMA DDI 

Masalembu dapat dipecahkan melalui 

pengembangan modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis kontekstual, dan 

menjadi pilihan pemecahan, karena: 

(1) selalu menawarkan dan 

membangun keterkaitan-keterkaitan 

materi dengan lingkungan siswa, (2) 

selalu memiliki muatan tugas yang 

relevan dengan dilingkungan siswa, 

dan (3) selalu memberikan materi 

yang bermakna pada kehidupan nyata 

siswa. Sounders (1999: 5-10) dalam 
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Komalasari (2010) menjelaskan 

pembelajaran kontekstual difokuskan 

pada REACT (Relating: belajar dalam 

konteks pengalaman hidup, 

Experiencing: belajar dalam konteks 

pencarian dan penemuan, Applying: 

belajar ketika pengetahuan 

diperkenalkan dalam konteks 

penggunaannya, Cooperating: belajar 

melalui konteks komunikasi 

interpersonal dan saling berbagi, dan 

Transfering: belajar penggunaan 

pengetahuan dalam suatu konteks 

atau situasi baru. Modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

kontekstual yang akan dikembangkan 

oleh penulis mendukung proses 

pembelajaran kontekstual Sounders 

atau sebaliknya. Selanjutnya, Nidia 

(2008) mengatakan dalam 

penelitiannya tentang Perbedaan 

Hasil Belajar Ekonomi Siswa Yang 

Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning/CTL) Dan Modul 

Dengan Metode Ceramah, bahwa 

hasil belajar ekonomi dengan 

pendekatan kontekstual lebih baik 

dari pada menggunakan metode 

ceramah dan modul dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian Darta 

dkk dalam Bawayasa (2011) juga 

menyatakan bahwa pembelajaran 

kontekstual dan konvensional 

memberikan dampak berbeda secara 

signifikan dalam meningkatkan 

kualitas belajar siswa. kedua hasil 

penelitian tersebut dapat dijadikan 

dasar dan pertimbangan dalam 

menyelesaikan masalah diatas, dan 

pentingnya menggunakan modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

kontekstual dari hasil pengembangan 

ini, sebagai pembaharu dalam proses 

pembelajaran ekonomi di SMA DDI 

Masalembu. 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, secara umum penting 

dilakukan penelitian tentang 

pengembangan modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual agar siswa semester I 

Kelas X SMA DDI Masalembu lebih 

mudah memahami pelajaran ekonomi. 

Dan rangkaian tujuan khususnya, 

yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan 

kebutuhan siswa tentang modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

pendekatan kontesktual, (2) Untuk 

Mendesain perangkat pembelajaran 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual, (3) 

Untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran modul mata pelajaran 
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ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual, (4) Untuk menguji 

keefektifan perangkat pembelajaran 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual 

dalam meningkatkan proses 

pembelajaran, (5) Untuk menguji 

keefektifan perangkat pembelajaran 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual 

dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 
KAJIAN LITERATUR 

Modul 

Menurut Depdiknas (2008), 

mendefinisikan modul sebagai alat 

atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan 

secara mengevaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan menarik untuk 

mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan 

kompleksinya.  

Depdiknas (2008), 

mengemukakan tujuan pembelajaran 

modul, yaitu: (1) Memperjelas dan 

mempermudah penyajian pesan agar 

tidak terlalu bersifat verbal, (2) 

Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, 

dan daya indera, baik siswa maupun 

guru/instruktur, (3) Agar dapat 

digunakan secara tepat dan bervariasi, 

seperti untuk meningkatkan motivasi 

dan gairah belajar, (4) 

Mengembangkan kemampuan dalam 

berinteraksi langsung dengan 

lingkungan dan sumber belajar 

lainnya yang memungkinkan siswa 

belajar secara mandiri sesuai 

kemampuan dan minatnya, (5) 

Memungkinkan siswa dapat 

mengukur atau mengevaluasi sendiri 

hasil belajarnya.  

Pedoman penulisan modul 

yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan, 

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Departemen 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 

yang disampaikan dalam Chosim S 

widodo (2008: 50), agar modul 

mampu meningkatkan motivasi dan 

efektifitas penggunaanya, modul 

harus memiliki kriteria. Sebuah 

modul bisa dikatakan baik dan 

menarik apabila terdapat karakteristik 

self instructional, self contained, 

stand alone (berdiri sendiri), 

adaptive, dan user friendly. 

 

Metode Analisis Bahan Ajar 

(Modul) 
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Analisis bahan ajar diperlukan 

untuk memperoleh modul yang 

berkualitas. Menurut Supriadi (2000) 

penilaian modul meliputi aspek mutu 

isi buku, kesesuaian dengan 

kurikulum, bahasa yang digunakan, 

penyajian, keterbacaan, grafika, dan 

keamanan modul. 

Grafika merupakan bagian 

dari buku pelajaran yang berkenaan 

dengan fisik buku, meliputi ukuran 

buku, jenis kertas, cetakan, ukuran 

huruf, warna, dan ilustrasi, yang 

membuat siswa menyenangi buku 

yang dikemas dengan baik dan 

akhirnya juga meminati untuk 

membacanya (Wibowo, 2005). 

Komponen kegrafikan ini diuraikan 

menjadi beberapa subkomponen atau 

indikator, yaitu: (1) Ukuran/format 

buku, (2) Desain bagian kulit atau 

luar buku, (3) Desain bagian isi yang 

berhubungan dengan tipografi tulisan, 

seperti pemisahan antar paragraf, 

ukuran tulisan, penempatan unsur tata 

letak (judul, subjudul, teks, gambar, 

keterangan gambar, nomor halaman), 

warna yang digunakan, serta 

penggunaan variasi huruf (tebal, 

miring, kapital), (4) Kualitas kertas, 

(5) Kualitas cetakan, dan (6) kualitas 

jilidan. 

Pengembangan Materi Kontekstual 

 

Menurut Komalasari (2010: 38) 

mengembangkan materi pembelajaran 

kontekstual penting untuk 

memperhatikan, yaitu: Lingkungan 

fisik, berkenaan dengan aspek 

alamiah muka bumi seperti sumber 

daya alam (air, hutan, tanah, udara, 

matahari, batuan, tanah), flora, fauna, 

sungai, limbah, iklim, dan 

sebagainya, termasuk pula pelestarian 

lingkungan yang ada disekitar 

kehidupan siswa. Lingkungan sosial, 

berkenaan dengan interaksi siswa 

dengan kehidupan kemasyarakatan, 

misalnya: (1) Mengenal pola interaksi 

dan kehidupan keluarga, masyarakat, 

sekolah, (2) Mempelajari organisasi-

organisasi sosial yang ada 

dilingkungan rumah, dan 

dimasyarakat sekitar sekolah, (3) 

Mempelajari berbagai permasalahan 

sosial yang ada di dalam kehidupan 

siswa. Lingkungan budaya, berkenaan 

dengan budaya materi dan nonmateri 

yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

Budaya materi berkaitan dengan 

bangunan, gedung, candi, prasasti, 

cagar alam, peralatan senjata, 

peralatan mata pencaharian, alat 

transportasi, dan sebagainya. 

Lingkungan budaya berupa 
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nonmateri, meliputi: norma yang 

berlaku dimasyarakat, sistem mata 

pencaharian hidup, sistem 

kemasyarakatan, sistem ilmu 

pengetahuan, kesenian, bahasa, 

keragaman suku dan ras. Lingkungan 

politisi, berkenaan dengan pemerintah 

dan segenap lembaga pemerintahan, 

serta kekuasaan dan wewenang yang 

melekat pada jabatan/kedudukan 

lembaga pemerintahan tertentu yang 

ada dilingkungan siswa. Lingkungan 

psikologis, berkenaan dengan suasana 

psikologis manusia yang hidup dan 

bertempat tinggal pada wilayah 

tertentu, misalnya suasana ramai, 

gaduh, tenang, tertib, indah, bersih, 

kerusuhan, bising, gerah, suasana 

konflik, dan dampak bencana alam. 

Dan lingkungan ekonomis, berkenaan 

dengan mata pencaharian penduduk 

sekitar, rata-rata penghasilan 

penduduk, status ekonomi penduduk, 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 

dan ketersediaan sarana dan prasarana 

sesuai dengan status ekonomi yang 

dimiliki masyarakat. 

 
Pembelajaran Ekonomi 

Fungsi bidang studi ilmu 

ekonomi di sekolah menengah, yaitu 

mengembangkan kemampuan siswa 

untuk melakukan kegiatan ekonomi, 

dengan cara mengenal berbagai 

kenyataan dan peristiwa yang ada 

dimasyarakat, serta memahami 

konsep dan teori serta berlatih 

memecahkan berbagai masalah 

ekonomi yang terjadi dimasyarakat 

(Tim Pengembang Ilmu Pendidikan 

FIP-UPI, 2007: 310) 

Dian Rahmawati (2012) dalam 

tesisnya menjelaskan, mata pelajaran 

ekonomi memiliki tujuan agar siswa 

memiliki, kemampuan: (1) 

memahami sejumlah konsep ekonomi 

untuk mengkaitkan peristiwa dan 

masalah ekonomi dengan kehidupan 

sehari-hari, terutama yang terjadi di 

lingkungan individu, rumah tangga, 

masyarakat, dan Negara, (2) 

menampilkan sikap ingin tahu 

terhadap sejumlah konsep ekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami 

ilmu ekonomi, (3) membentuk sikap 

bijak, rasional dan bertanggungjawab 

dengan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang 

bermanfaat bagi diri sendiri, rumah 

tangga, masyarakat dan negara, dan 

(4) membuat keputusan yang 

bertanggungjawab mengenai nilai-

nilai sosial ekonomi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik 
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dalam skala nasional maupun 

internasional. 

 
Pembelajaran Kontekstual 

Menurut Nurhadi dalam Mundilarto 

(2004: 70) contextual teaching and 

learning merupakan konsep belajar 

mengajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang 

diajarkan di kelas dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupannya 

sebagai individu, anggota keluarga, 

dan masyarakat. 

 

Pembelajaran Konvensional 

Menurut Depdiknas (2001: 

592) konvesional mempunyai arti 

berdasarkan konvensi (kesepakatan) 

umum (seperti adat, kebiasaan, 

kelaziman); tradisional. Dalam 

kaitannya dengan peningkatan 

kulaitas pendidikan, Zamroni, dalam 

Nursisto (2001:25) pendekatan 

konvensional adalah upaya 

peningkatan kualitas pendidikan yang 

bertumpu secara kaku pada 

paradigma input-proses-output. 

Dalam hubungannya dengan proses 

belajar mengajar, pendekatan 

pembelajaran sebagaimana kelaziman 

atau yang bertumpu pada metode 

yang sudah umum digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas 

disebut pendekatan pembelajaran 

konvensional. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan 

desain pengembangan Borg & Gall 

(1987: 772). Dari sepuluh langkah 

pengembangan Borg & Gall yang 

ada, selanjutnya hanya lima tahap saja 

digunakan (1) research and 

information collecting, (2) planning, 

(3) develop preliminary form of 

product, (4) field testing 

menggunakan desain quasi-

experimental, dengan jenis desain 

Nonequivalent pretest-posttest control 

group, dan (5) final product revision 

mencakup: (a) kekontekstualan materi 

dan soal-soal kontekstual, (b) 

kekrakteristikan modul, dan (c) 

desain produk. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

[Hasil] Research and Information 

Collecting 

Pertama, hasil kegiatan 

pengamatan penulis didalam kelas X 

SMA DDI Masalembu, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran 
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konvensional merupakan pilihan 

utama guru ekonomi dalam 

pelaksanaan pembelajaran, (2) 

metode yang sering digunakan, yaitu: 

(a) ceramah, (b) penugasan, dan (c) 

diskusi tetapi jarang ditemui, (3) 

pencatatan materi masih terjadi 

karena keterbatasan jumlah sumber 

belajar, (4) dalam proses 

pembelajaran dikelas didominasi oleh 

guru, (5) siswa sebagian besar pasif 

didalam kelas, (6) optimalisasi belajar 

siswa didalam kelas belum maksimal, 

(7) sebagian besar siswa belum 

memahami perekonomian Kecamatan 

Masalembu, terbukti siswa belum 

mampu menjelaskan tentang prioritas 

kebutuhan ekonomi kepulauannya 

sendiri, (8) guru merasa sudah 

terbiasa dengan pembelajaran 

konvensional, (9) aspek penilaian 

siswa belum maksimal karena belum 

ada intrumen penilaian yang terlampir 

pada sumber belajar yang digunakan, 

(10)  krakteristik belajar siswa 

berbeda-beda, tetapi sebagian besar 

siswa menyukai belajar diluar kelas, 

dan (11) orientasi pembelajaran 

ekonomi pada siswa belum maksimal. 

Kedua, berdasarkan hasil 

telaah modul ekonomi konvensional 

sebagai sumber belajar siswa kelas X 

masih memiliki kelemahan-

kelemahan, meliputi: (a) materi yang 

ada masih memenuhi konseptualnya 

saja, (b) belum ada panduan khusus 

bagi penggunanya agar mudah 

menggunakan modulnya, baik itu 

pada guru dan siswa, (c) modul 

disusun tidak secara kontekstual, 

artinya kekontekstualannya yang ada 

hanya secara umum yaitu cukup 

menyinggung masalah-masalah 

umum yang terjadi di Indonesia, (d) 

modul belum di desain secara 

menarik dan rapi, (e) belum memuat 

tugas-tugas kontekstual dengan 

lingkungan siswa, (f) belum ada 

instrumen sistem penilaian kognitif, 

keterampilan dan sikap siswa di 

modul. 

Ketiga, perekonomian 

Masalembu bergerak ditiga sektor, 

yaitu: (a) perdagangan, (b) pertanian, 

dan (c) nelayan. Ketiga sektor 

tersebut memiliki peran penting 

dalam perkembangan ekonomi 

masyarakat Masalembu. Peneliti 

meyakini ketiga sektor itu memiliki 

konteks-konteks materi untuk 

dijadikan bahan pembelajaran 

ekonomi untuk siswa kelas X SMA 

DDI Masalembu. Dari ketiga sektor 

utama tersebut, selanjutnya peneliti 



  National Conference On Economic Education 

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

960 
 

melakukan keterkaitan materi seperti 

yang digambarkan pada tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel 1.7. Keterkaitan Materi Pelajaran Ekonomi dengan Perekonomian Kec. 
Masalembu 

Kompentensi Dasar (Kurikulum 2006) 

1.1 Mendeskripsikan kebutuhan manusia. 
1.2 Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 
1.3 Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa 

barang diproduksi. 
1.4 Mengidentifikasi kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain. 
1.5 Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. 

MODUL 1 
Materi Materi Pokok Perekonomian Kecamatan Masalembu 

Ilmu Ekonomi Pentingnya 
mempelajari ilmu 
ekonomi 

- Siswa SMA DDI dan masyarakat Masalembu 
penting memiliki paham biaya oportunitas 

- Siswa SMA DDI penting memahami pergeseran 
prioritas kebutuhan ekonomi masyarakat 
Masalembu 

- Masyarakat kepulauan penting memahami 
penundaan transportasi kapal laut dan pengaruhnya  

- Siswa SMA DDI penting mimiliki sikap kompeten 
dalam memutuskan persoalan hidupnya termasuk 
masyarakat kepulauan 

Tujuan dan manfaat 
mempelajari ilmu 
ekonomi 

- Tujuan mempelajari perekonomian kepulauan agar 
para generasi muda Masalembu memiliki sikap-
sikap optimal dilingkunganya 

- Petani perlu mengoptimalkan cara bercocok 
tanamnya, misalnya begaimana cara membudidaya 
cabai 

Ilmu ekonomi Selain memahami ilmu ekonomi secara teoritis, 
perekonomian Kecamatan Masalembu penting juga 
dipahami berkaitan dengan, yaitu; (1) Alat pemuas 
kebutuhan, (2) perilaku individu & masyarakat, dan 
(3) pemanfaatan sumberdaya. 

Ruang Lingkup 
Ilmu Ekonomi 

Pembagian ilmu 
ekonomi 

1. Ilmu ekonomi deskriftif 
- Peristiwa Taripang 
- Hasil tangkapan ikan Kepulauan Kecamatan 

Masalembu 
- Sumber daya laut Masalembu ikut serta dalam 

pemenuhan gizi Nasional 
2. Teori ilmu ekonomi 
a. Mikro 
- Interaksi di pasar 
- “Operasi pasar ikan Masalembu 
- Tawar menawar harga ikan melalui Handpone 

oleh para nelayan dan kapal Pak Esan 
- Tingkah laku  
- Layanan kapal motor dan penumpang 
- Interaksi faktor produksi 
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- Faktor-faktor produksi juga ada di Masalembu 
- Interaksi faktor produksi utama di Masalembu 

terjadi pada bulan agustus ketika menghadapi 
musim ikan 

b. Makro  
- Kebijakan Ekonomi 
- Transpotasi laut 
- PNPM, BOSS, Raskin 
3. Ilmu ekonomi terapan 
- Pelaku ekonomi dan sarjana-sarjana ekonomi 

belum mampu menerapkan keilmuannya 
- Masyarakat Masalembu membutuhkan “Koperasi 

Tani”, “Koperasi Nelayan” dan “Koperasi 
Kebutuhan Pokok” sebagai bentuk perwujudan 
dari ilmu ekonomi terapan 

Metode ilmu 
ekonomi 

- Kasus Monopoli BBM di Masalembu melahirkan 
nilai-nilai ekonomi positif dan normatif 

- Pedagang-pedagang Masalembu melakukan 
tindakan ekonomi positif dan nomartif dalam 
kegiatan dagangnya 

Etika 

Beraktifitas 
Ekonomi 

Tindakan ekonomi 1) Rasional 
- Hobi memancing cumi dijadikan dalam mengatasi 

kesulitan ekonomi keluarga, oleh Maili Aziz 
- Berdagang sembako, memonopoli BBM, 

membuka depo air minum, memiliki mobil truk 
dan mobil pick up, membuka layanan jasa 
pengiriman uang, dan menjual pulsa. 

2) Irasional  
- Membeli beras sebanyak 25 kg dengan harga 

Rp.300.000,00 selanjutnya dijual seharga Rp. 
250.000,00. 

- Tidak ada efektifitas Gedung Olahraga 
Masalembu 

Motif ekonomi 1) Motif kapal motor penumpang di Pulau Keramian 
didasari karena kebutuhan ekonomi keluarga 

2) Tujuan berdagang bermotif untuk kepentingan 
pribadi. 

3) Persaingan menjadi penguasa terhadap sektor 
ekonomi tertentu masih kental. 

Prinsip ekonomi 1) Keputusan Individu 
a. Tradeoff 
- Nelayan atau berdagang 
- Kerja di Surabaya atau Bali 
- Kerja di Batam  
- Kerja di Malaysia atau Singapore 
b. Biaya  
- Menjadi TKI ke Malaysia banyak mengeluarkan 

biaya 
- TKI Masalembu yang tidak menggunakan visa 

kerja (passport pelancong) sangat merugi. 
- TKI yang memiliki AISI dan visa kerja mampu 

membangun rumah di Masalembu, Batam, dan 
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menyekolahkan anak-anaknya hingga diluar 
negeri 

c. Marginal  
- Ban Con membuat perahu nelayan untuk 

menghadapi musim ikan di bulan Agustus, karena 
50% penghasilan dari nelayan menjadi miliknya 

d. Intensif  
- TKI Masalembu sebagai kepala bagian 

pembangunan apartemen di Damansara Malaysia 
membuka kantin karena melihat keuntungan besar 

- Nelayan Masalembu pergi melaut pagi sore 
dengan memperoleh 2 kali pendapatan 

2) Keputusan dalam Interaksi 
a. Perdagangan menguntungkan semua pihak 
b. Pasar tempat mengatur kegiatan ekonomi 
- Haryadi sebagai distributor beras baru ke 

Masalembu didasarkan atas kepentingan pribadi 
dan keuntungan yang akan diperoleh 

- Kursia dan Basri yang bergerak dibidang 
pembangkit tenaga diesel dan bumi dalam 
bertindak juga karena kepentingan ekonomi 
pribadi 

c. Pemerintah mampu memperbaiki mekanisme 
pasar 

- Pemerintah cukup mampu mengontrol harga 
BBM Masalembu dan pendistribusiannya dari 
monopoli pihak tertentu 

MODUL 2 
Kebutuhan 

Ekonomi 

Kebutuhan Manusia Letak geografis Pulau Masalembu mempengaruhi 
kegiatan distribusi kebutuhan pokok 

Macam-macam 
kebutuhan 

- Primer 
- Beras, rumah, sepeda motor, sampan, perahu 

nelayan.  
- Sekunder 
- Membangun rumah dengan dinding keramik 
- Tersier 
- Mobil pribadi 
- Kebutuhan jasmani 
- Kelancaran transportasi laut 
- Kebutuhan rohani 
- Pemahaman agama 
- Tempat beribadah 
- Kebutuhan sekarang 
- Layanan kesehatan 
- Kebutuhan masa depan 
- Memiliki rumah 
- Kebutuhan material 
- Rumah Sakit 
- Kebutuhan psikologis 
- Sering terjadi kesalahpahaman 
- Kebutuhan individu 
- Sepeda motor 
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- Pekerjaan 
- Kebutuhan masyarakat 
- PLTD 
- KUA 
- Koperasi BMT 
- Puskesmas 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kebutuhan 

- Lingkungan 
- Mobil pribadi tidak layak di Masalembu 
- Alat-alat memancing  
- Pendidikan  
- Perpisahan/ lepas pisah 
- Listrik  
- Adat 
- Tahlilan 
- Kawinan 
- Peradaban 
- Mengutamakan kebutuhan primer 
- HP kebutuhan pokok 

Alat pemuas 
kebutuhan 

- Barang konsumsi 
- Tuna, beras, jagung. 
- Barang produksi 
- Diesel  
- Perahu 
- Barang ekonomi 
- Memancing 
- Membeli solar  
- Barang bebas 
- Sunrise, sunset, pantai, udara, air laut. 
- Barang substitusi 
- Kapal-perahu 
- Beras-jagung 
- Perahu tidak selamanya sebagai barang substitusi 
- Barang komplementer 
- Minyak kelapa 
- Barang mentah 
- Pohon kelapa, pohon jati, pohon kapuk, kayu 

jaran. 
- Barang setengah jadi 
- Papan 
- Barang jadi 
- Jendela, lemari, sampan, rumah panggung 

Kelangkaan, 
Sumber Daya, 

Pilihan  Biaya 
Peluang, dan 
Skala Prioritas 

Kelangkaan  Di Masalembu kelangkaan barang/jasa dipengaruhi 
dengan, yaitu; (1) letak geografis pulau Masalembu, 
(2) kemampuan sumber daya manusia Masalembu 
sebagai pelaku ekonomi dalam menyediakan 
kebutuhan pokok, (3) kebijakan pemerintah tentang 
distribusi, (4) tidak tersedianya kapal barang dan 
gudang beras, dan (5) belum adanya kerjasama antara 
pihak swasta dan pemerintah Kabupaten Sumenep. 

 Kelangkaan sumber 
daya 

1) SDA 
- Kerapu 
- Tengiri  



  National Conference On Economic Education 

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

964 
 

- Pohong pisang 
2) SDM 
- Pelaut, petani, pedagang, guru, perawat 
3) Sumber daya modal 
- Kapal perahu kayu 

 Pilihan ekonomi  1) Konsumsi  
- Ikan, beras, 
- Sayur (jarang) 
2) Produksi  
- Faktor-faktor produksi 
- Perusahaan tidak ada di Masalembu 

 Biaya peluang Kuliah dan bekerja 
Memahami 
Masalah 

Ekonomi 

Permasalahan pokok 
ekonomi 

Distribusi kebutuhan pokok dan ketersediaannya. 

Cara mengatasi 
permasalahan pokok 
ekonomi 

1) Mikro 
- Harga dasar/ tinggi 
- LPG ukuran 25 kg 
- Pasar monopoli 
- Monopoli BMM Masalembu 
- Distribusi 
- Kegiatan distribusi tidak efisien   
- Biaya ekonomi tinggi 
- Harga kebutuhan pokok mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Masalembu 
2) Makro  
- Kemiskinan 
- Siswa SD kelas V bekerja untuk kebutuhan 

sekolahnya dan untuk menebus ijazah  
Memahami 

Sistem 
Ekonomi 

Pengertian sistem - Ekonomi kerakyatan  
Nilai-nilai ekonomi kerakyatan khususnya 
dikepulauan masih tetap ada. Misalnya di Pulau 
Masalembu, yaitu: (1) kegiatan gotong-royong 
waktu menurunkan kapal Pak Esan ke pantai, dan 
dalam membangun rumah panggung, (2) adanya 
kebersamaan dan keharmonisan dengan 
tetangganya dalam kehidupan sehari-hari, (3) 
saling bahu membahu dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, seperti dalam hal 
memberikan modal pada tokonya, (4) nilai-nilai 
kepercayaan antara penjual dan pembelinya masih 
cukup tinggi, dan (5) nilai moral antara pedagang 
masih menjadi perhatian utama. 

- Implementasi pasal 33 bagi masyarakat 
Masalembu. 

Tujuan sistem 
ekonomi 
Jenis-jenis sistem 
ekonomi 
Memahami sistem 
ekonomi Indonesia 

Sumber: Peneliti (2013) 

 

Keempat, berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan siswa kelas X akan 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual, 

maka diperoleh jawaban-jawaban 

siswa, yaitu: (a) 97,4% siswa 



  National Conference On Economic Education 

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

965 
 

membutuhkan modul ekonomi ber-

cover sekolahnya sendiri, (b) 91,7% 

siswa membutuhkan modul ekonomi 

ber-cover pulau Masalembu, (c) 

100%  siswa membutuhkan modul 

ekonomi ber-cover dirinya sendiri, (d) 

88,6% siswa membutuhkan modul 

mata pelajaran ekonomi yang 

membahas perekonomian Masalembu 

(e) 91,7% siswa membutuhkan materi 

modul ekonomi yang memiliki 

keterkaitan dengan perekonomian 

Masalembu, (f) 94,6% siswa 

membutuhkan modul ekonomi yang 

memudahkan dalam memahami ilmu 

ekonomi, (g) 88,6% siswa 

membutuhkan modul ekonomi yang 

mengajak aktif belajar mandiri, (h) 

81,8% siswa membutuhkan modul 

ekonomi yang melatih siswa 

menganalisis masalah ekonomi, (i) 

85,3% siswa membutuhkan modul 

ekonomi yang melatih pelajar 

ekonomi menerapkan ilmu ekonomi 

dalam kehidupan sehari-hari, (j) 

78,1% siswa membutuhkan modul 

ekonomi yang tugas-tugasnya 

memiliki keterkaitan dengan 

perekonomian Masalembu, (k) 81,8%  

siswa membutuhkan modul ekonomi 

yang memiliki kunci jawaban, (l) 

81,8%  siswa membutuhkan modul 

ekonomi yang memiliki rekaman 

tugas belajar siswa (m) 74,2% siswa 

membutuhkan modul ekonomi 

sepanjang satu semester, (n) 88,6% 

siswa membutuhkan modul ekonomi 

yang memiliki struktur materi 

tersusun dalam satuan unit-unit 

terkecil, dan (o) 91,7% siswa 

membutuhkan modul ekonomi yang 

terdapat penilaian siswa sendiri.  

 
[Hasil] Planning 

Prototype modul mapel 

ekonomi (kontekstual) yang 

dihasilkan, yaitu: (a) merumuskan 

materi dan tujuan, (b) perencanaan 

modul ekonomi, (c) penyusunan 

modul ekonomi, (d) evaluasi dan (e) 

hasil. Sementara prototype panduan 

modulnya, yaitu: (a) mencetak modul 

ekonomi, (b) menyiapkan 

referensi/rujukan, (c) membuat 

perencanaan, (d) menyiapkan 

peralatan, (e) mengkonfirmasikan, (f) 

evaluasi, dan (g) hasil.  

 

[Hasil] Develop Preliminary Form of 

Product 

Berdasarkan hasil data angket 

ahli desain diperoleh persentase 

tingkat kevaliditasan perangkat 

pembelajaran modul sebagai berikut:
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Tabel 1.8 Persentase Kevalidan Desain Modul dan Panduan Modul Ekonomi 
Berbasis Pendekatan Kontekstual 

No Indikator Yang Dinilai 
Nilai Ahli 

Desain 

Nilai 

Maksimal 

Kevalidan 
Desain Modul 

(%) 

- 

(1) ukuran modul, (2) desain 
cover modul, dan (3) desain 
isi modul 

60 85 71% 

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.9 Revisi Pengembangan Modul Mata Pelajaran Ekonomi Berbasis 
Pendekatan Kontekstual 

No Butir Revisi Item Revisi Revisi 

- (1) ukuran modul, (2) desain 
cover modul, dan (3) desain 
isi modul 

Konsistensi desain sampul 
judul dan sub judul 
Konsistensi panduan guru-
siswa belum nampak 
Proporsi gambar dan 
konsistensi letak label perlu 
diperhatikan 

Telah direvisi 

Sumber: Data Diolah, 2015 

 
Sementara penilaian ahli 

materi pada perangkat pembelajaran 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual ini, 

memberikan persentase kevalidan 

sebesar 93,3%, dengan kriteria sangat 

valid.  

Validator memberikan 

penilaian sebesar 110 untuk soal 

pretest dan posttest jenis pilihan 

ganda, dengan tingkat kevalidan soal 

sebesar 73% dan perlu dilakukan 

revisi pada soal tersebut. 

Berdasarkan hasil penilaian 

kedua ahli diatas, selanjutnya 

dihasilkan gambaran awal draf 

perangkat modul pembelajaran yang 

terdiri dari, yaitu: (1) modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

pendekatan kontekstual, meliputi: (a) 

cover, (b) kata pengantar, (c) 

glosarium, (d) bagian inti modul, 

mencakup; pendahuluan, kegiatan 

pre-test, tujuan pembelajaran, 

kegiatan belajar (1, 2, dan 

selanjutnya) dalam kegiatan belajar 

terdapat kegiatan diskusi tentang 

tugas-tugas kontekstual yang 

diberikan, mengerjakan soal-soal 

kontekstual yang didiskusikan secara 

mandiri, kegiatan mengerjakan 

latihan kontekstual, mengerjakan 

kasus kontekstual, rangkuman belajar, 

refleksi siswa, kegiatan post-test, tes 

formatif, penilaian mandiri, daftar 

kunci jawaban, soal uji kompetensi 
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dan kunci jawabannya, dan daftar 

rujukan, dan (2) panduan modul guru 

dan siswa, mencakup: (a) cover, (b) 

kata pengantar, (c) daftar isi, (d) BAB 

I Pendahuluan, (e) BAB II Strategi 

pembelajaran, (f) BAB III Sistem 

penilaian, (g) BAB IV Penutup, dan 

(h) lampiran untuk panduan guru. 

 

[Hasil] Field Testing 

Berdasarkan hasil pelaksanaan 

field testing pada kelas kontrol 

(pembelajaran konvensional) dan 

kelas eksperimen (pembelajaran 

modul), selanjutnya dapat dilakukan 

perbandingan nilai belajar kedua 

kelas tersebut, menunjukkan rata-rata 

nilai siswa kelas kontrol, yaitu: pre-

test sebesar 50,25 dan nilai post-

testnya 76.  Peningkatan hasil 

belajarnya dalam menerapkan 

pembelajaran konvensional ini adalah 

25,75 dengan nilai signifikansi yaitu 

0,000 ≤ α (0,05),  

Selanjutnya juga dilakukan uji 

sama pada kelas eksperimen yang 

menggunakan modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual, menunjukkan nilai rata-

rata siswa kelas eksperimen, yaitu: 

pre-test sebesar 50,20 dan nilai post-

testnya 93.  Peningkatan hasil 

belajarnya dalam menerapkan 

pembelajaran modul ini adalah 43,40 

dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 

≤ α (0,05),  

Berdasarkan perhitungan 

Paired T-test kelas kontrol dan 

eksperimen diatas selanjutnya 

dilakukan uji Independent Samples Test 

untuk mengetahui perbedaan kedua 

hasil belajar siswa tersebut. 

Berdasarkan hasil uji independent 

samples test dapat dikatakan bahwa 

nilai N-Gain antara siswa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen 

memiliki perbedaan signifikan yaitu 

0,000 ≤ α (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang 

artinya ada perbedaan signifikan pada 

hasil belajar siswa menggunakan 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual 

daripada menerapkan pembelajaran 

konvensional. Juga diperoleh nilai 

signifikansi proses belajar siswa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 

0,000 ≤ α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang 

artinya ada perbedaan signifikan pada 

proses belajar siswa menggunakan 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual 

daripada menerapkan pembelajaran 

konvensional. 
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[Hasil] Final Product Revision 

Hasil revisi modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

pendekatan kontekstual, yaitu: (1) 

menambahkan gambar pada cover 

modul tentang aktivitas pertanian, (2) 

memberikan konten pada bagian 

punggung modul, (3) menambahkan 

e-mail: smaddi.edu@gmail.com pada 

cover modul, (4) menambahkan kata 

“ingat” pada kegiatan refleksi, (5) 

gambar dan keterangannya 

ditampilkan secara horizontal dan 

proporsional, (6) menguraikan 

keunggulan modul pada bagian 

belakang cover, (7) menambahkan 

gambar pada pendahuluan modul, (8) 

menguraikan materi pada masing-

masing sub materi lebih maksimal 

dan (9) memperjelas uraian soal pada 

tugas, kasus, dan latihan kontekstual. 

Hasil revisi untuk panduan 

modul guru, yaitu: (1) memasukkan 

logo DDI diawal dan akhir panduan, 

(2) memisahkan lampiran instrumen 

penilaian modul pertama dan modul 

kedua, (3) memberikan contoh pada 

aspek penilaian pengetahuan (kasus 

kontekstual), (4) menguraikan strategi 

pembelajaran pada tiga tahap (awal, 

inti, dan akhir), (5) meletakkan 

format rekapitulasi aspek penilaian 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dibagian lampiran, dan (6) 

memperjelas tugas guru dalam 

deskripsi modul. 

Hasil revisi untuk panduan 

modul siswa, yaitu: (1) panduan 

modul berbentuk book fold, (2) 

mengganti gambar kata-kata motivasi 

pada gambar kontekstual dibagian 

cover belakang, (3) menambahkan 

loga DDI diawal dan akhir panduan, 

(4) memberikan contoh pada teknik 

penilaian yang digunakan dalam 

menilai tes formatif siswa, (5) 

menguraikan deskripsi modul lebih 

panjang menjadi enam pragraf, dan 

(6) menguraikan petunjuk modul 

siswa menjadi dua bagian, yaitu: 

untuk panduan dan modul. 

 
Keefektifan Hasil Belajar Siswa 

Menggunakan Modul Ekonomi 

Berbasis Pendekatan Kontekstual  

Siswa kelas X SMA DDI 

Masalembu menggunakan perangkat 

pembelajaran modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan hasil 

belajarnya lebih baik dari hasil belajar 

penerapan pembelajaran 

konvensional. Menurut Raharjo 

(2011) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa hasil belajar 
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kimia pada siswa yang mengikuti 

model pembelajaran kontekstual lebih 

baik dari pada mengikuti model 

pembelajaran konvensioal.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan perangkat pembelajaran 

modul ekonomi (kontekstual) mampu 

melaporkan hasil belajar siswa 

(KKM) kelas X dibandingkan dari 

penerapan pembelajaran 

konvensional. Hasil belajar siswa 

dalam menggunakan perangkat modul 

mata pelajaran ekonomi berbasis 

pendekatan kontektual ini juga 

ditemukan siswa-siswi kelas X SMA 

DDI Masalembu tidak mampu 

mencapai nilai KKM modul. 

Penyebabnya karena ada beberapa 

siswa tidak mengerjakan tugas 

kontekstual, latihan kontekstual, 

kasus kontekstual dan tes formatif. 

Siswa yang tidak mampu 

mengerjakan seluruh tugas ini 

dikarenakan adanya kemungkinan 

besar muatan tugas modul yang 

cukup banyak. Temuan ini menjadi 

keterbatasan modul dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dan 

juga menjadi catatan penting bagi 

peneliti dan guru ekonomi. 

Keterbatasan hasil belajar 

siswa kelas X SMA DDI Masalembu 

dalam penerapan perangkat 

pembelajaran modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual, yaitu: (1) tidak adanya 

lembar jawaban tersendiri, (2) tidak 

mengerjakan tes formatif modul, 

karena perolehan nilai ini sangat 

berpengaruh pada pencapaian nilai 

KKM modul siswa, (3) tidak 

mengerjakan tugas, latihan, dan kasus 

kontekstual secara konsisten, dan (4) 

adanya kemungkinan diantara 

kegiatan pretest-posttest modul, 

tugas, latihan, kasus dan tes formatif 

terjadi overload.  

Perangkat pembelajaran 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual ini 

walaupun mampu melaporkan hasil 

belajar siswa kelas X SMA DDI 

Masalembu tentang aspek penilaian 

pengetahuan, penilaian keterampilan, 

dan penilaian sikap secara tertulis. 

Tetapi, masih belum maksimal dalam 

mengcover ketiga penilaian tersebut 

dalam bentuk desain perangkat 

penilaian tersendiri. Jika memahami 

lebih mendalam lagi dari fungsi dan 

manfaat penilaian menurut Depdiknas 

(2006) dalam Komalasari (2010) dan 

proses pembelajaran yang terdiri dari 

input, proses, dan output (Nursito, 
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2001), seharusnya perangkat 

pembelajaran modul ekonomi 

(kontekstual) ini memiliki form 

laporan penilaian hasil belajar siswa 

secara mandiri, agar sebagai 

perangkat pembelajaran dalam 

penerapannya di kelas X memiliki 

keseimbangan penggunaan istrumen 

baik pada input dan proses hingga 

menghasilkan sebuah output. 

 

KESIMPULAN  

Terdapat perbedaan proses 

belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan masing-masing nilai 

rata-rata sebesar 74.74% dan 42.84%, 

Perbedaan proses belajar ini sangat 

signifikan karena asumsi H0 ditolak, 

yang artinya bahwa ada perbedaan 

signifikan proses belajar siswa 

menggunakan modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual daripada menerapkan 

pembelajaran konvensional. 

Menggunakan modul mata pelajaran 

ekonomi berbasis pendekatan 

kontekstual, siswa dan guru ekonomi 

mencapai indikator keberhasilan 

proses belajar, yaitu: (1) siswa 

mendapatkan motivasi, kedisiplinan, 

kemandirian, dan keaktifan belajar, 

(2) terjadi interaksi efektif antara 

siswa dengan bahan ajar ekonomi, 

antara siswa dengan siswa, dan antara 

siswa dengan guru, dan (3) guru 

ekonomi mampu melakukan penilaian 

belajar siswa. 

Perbedaan hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

perbedaan ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikansinya sebesar 0,000 ≤ 

α 0,05, dan dengan ini asumsi H0 

ditolak, yang artinya ada perbedaan 

signifikan hasil belajar siswa kelas X 

SMA DDI Masalembu menggunakan 

modul mata pelajaran ekonomi 

berbasis pendekatan kontekstual 

daripada menerapkan pembelajaran 

konvensional. Menggunakan modul 

ini siswa mampu mencapai indikator 

keberhasilan belajar, yaitu: (1) nilai 

post-testnya lebih tinggi dari pada 

nilai pre-test yang diperoleh, (2) nilai 

N-gain score siswa memiliki kriteria 

nilai rata-ratan gain yang tinggi, yaitu 

sebesar 0.87%, dan (3) melewati nilai 

KKMnya sebesar 75. 

Keefektifan modul mata 

pelajaran ekonomi berbasis 

pendekatan kontekstual dalam proses 

pembelajaran di kelas X tampak 

dalam input, proses, dan outputnya. 

Jika dijabarkan ketiganya, yaitu; (a) 

inputnya, mencakup: modul ekonomi 

kontekstual itu sendiri, panduan 
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modul siswa dan guru, dan instrumen 

penilaian (b) prosesnya berdasarkan 

strategi pembelajaran dipanduan 

modul siswa dan guru, (c) outputnya 

terkait; penilaian pengetahuan, 

penilaian keterampilan, dan penilaian 

sikap siwa. 

Syarat-syarat menyusun 

materi ekonomi kontekstual dalam 

modul (bahan ajar), yaitu: (1) sesuai 

dengan kebutuhan kurikulum, (2) 

memuat aspek peristiwa, aspek 

masalah dan aspek kasus tentang 

perekonomian dilingkungan siswa, 

(3) ketiga aspek tersebut merupakan 

prioritas utama perekonomian yang 

terjadi dilingkungan siswa, (4) materi 

kontekstual diuraikan secara 

seimbang diantara sub-sub materi dan 

jelas, dan (5) terdapat gambar-gambar 

lingkungan siswa dalam mendukung 

uraian materi kontekstual. 
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Abstrak 

Penelitian dan pengembangan ini berujuan (1) Mendeskripsikan Potret permasalahan dan 

kebutuhan akan model program pendidikan kewirausahaan terpadu berbasis  kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Lombok Timur, (2) Mendesain 

Program pendidikan Kewirausahaan terpadu berbasis kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa pada 

Perguruan Tinggi di Kabupaten Lombok Timur, (3) Mengukur Efektivitas hasil pengembangan 

program pendidikan kewirausahaan terpadu berbasis kegiatan ekstrakurikulier mahasiswa di 

STKIP Hamzanwadi Selong sebagai sampel.  

Penelitian pengembangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Design Based Research 

(DBR) model 4 fase yang dikembangan oleh Reeves (2006). Hasil penelitian dan pengembangan 

adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan dengan 

pendekatan mata kuliah masih belum mampu menumbuhkan minat, membangun sikap dan 

karakter mahasiswa, pengetahuan serta keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha, (2) 

Berdasarkan hasil angket, FGD dan wawancara yang dilakukan bersama dengan tim kolaborasi 

teridentifikasi diperoleh prioritas utama adalah; program diklat kewirausahaan, program magang 

kerja usaha, program entrepreneurship day sebagai prioritas 1, program seminar kewirausahaan 

sebagai prioritas 2, program kuliah kunjungan lapangan sebagai prioritas 3. (3) hasil uji coba 

produk menunjukan bahwa secara keseluruhan pengembangan produk bahan ajar, modul diklat 

dan pedoman pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan terpadu berbasis ekonomi 

kerakyatan masuk kategori sangat layak, (4) Hasil uji efektifitas akhir program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis ekonomi kerakyatan pada perguruan tinggi yang meliputi uji 

kelompok kecil, uji lapangan, tanggapan tim kolaborasi, ahli dan praktisi serta tanggapan dari 

mahasiswa diperoleh hasil yang masuk kategori baik dan sangat baik.  

 

Kata Kunci : Program Diklat Kewirausahaan, Entrepreneurship day, magang kerja usaha,   

kuliah kunjungan lapangan dan seminar kewirausahaan. 

 
 

Kesadaran tentang bagaimana  

Peran kewirausahaan yang cukup 

penting dalam perekonomian  suatu 

negara untuk mencapai sebuah 

pertumbuhan ekonomi secara 

maksimal telah mendorong 

tumbuhnya pendidikan 

kewirausahaan (entrepreneurship 

education). Kesadaran tersebut ikut 

mendorong pemerintah melalui 

lembaga pendidikan untuk 

menyandingkan pendidikan dengan 

kewirausahaan, meskipun banyak 

kalangan menganggap bahwa 

kewirausahaan sebagai sebuah 

keterampilan dan bakat yang tidak 

mailto:aliejoangs@gmail.com
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bisa diajarkan, akan tetapi 

berdasarkan hasil beberapa studi 

menunjukkan bahwa kewirausahaan 

bisa disandingkan dengan pendidikan. 

Pendidikan kewirausahaa di 

Perguruan Tinggi secara umum 

dimaksudkan untuk melahirkan 

wirausahawan-wirausahawan muda 

yang mampu memberikan dampak 

bagi perekonomian nasional. 

Berbagai upaya dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi untuk melahirkan 

wirausahawan-wirausahawan muda 

melalui pendidikan kewirausahaan. 

Salah satu usaha yang paling umum 

dilakukan oleh semua jurusan yang 

menyelenggarakan pendidikan 

kewirausahaan adalah dengan 

menyusun kurikulum perkuliahan 

pendidikan kewirausahaan dengan 

kemasan tertentu.  

Shulte (2004); dalam Sukardi, 

2014) menyatakan bahwa 

Universitas/Perguruan Tinggi 

memiliki tiga peran penting dalam 

pendidikan kewirausahaan. Pertama, 

Universtas sebagai fasilitator budaya 

kewirausahaan, yaitu fokus yang kuat 

pada pendidikan kewirausahaan serta 

membatu mempromosikan budaya 

kewirausahaan. Kedua, Universtas 

sebagai mediator keterampilan, yaitu 

mahasiswa mampu mengejar karir 

kewirausahaannya dengan dilengkapi 

seperangkat keterampilan yang 

nantinya  bisa membantu mereka 

dalam mengidentifikasi ide-ide bisnis 

dan menjalankan praktek bisnis 

berdasarkan pendekatan 

kewirausahaan. Ketiga, Universtas 

sebagai lokomotif pengembangan 

bisnis regional, yaitu fokus politik 

yang kuat pada kewirausahaan yang 

akan mendorong Universtas 

membangun relasi dengan pemegang 

kepentingan lainnya dalam lingkup 

kewirausahaan. 

Pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap 

pembentukan sikap kewirausahaan 

(Packman, dkk, 2010 dalam Sukardi, 

2014), menciptakan kesadaran 

tentang kemungkinan wirausaha, 

mendorong prilaku yang lebih giat, 

dan menghasilkan keterapilan pribadi 

yang penting (Birdthistle, dkk, 2007 

dalam Sukardi, 2014), mengarahkan 

orientasi kewirausahaan dan 

pengembangan semangat 

kewirausahaan (Frank, dkk, 2005). 

Penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh pada keinginan untuk 

berwirausaha (Jones, dkk, 2008), 
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memiliki sikap positif terhadap 

kewirausahaan (Sowmya, dkk, 2010) 

danberdampak  positif terhadap 

kinerja pekerja khususnya 

keterampilan kerja.   

Hasil  studi pendahulan yang 

dilakukan pada Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi STKIP 

Hamzanwadi Selong yang dilakukan 

dengan memberikan angket berisi 

pertanyaan terkait dengan manfaat 

mata kuliah kewirausahaan yang 

diajarkan dalam meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa untuk 

menjadi wirausaha, kemudian dari 

sisi materi yang diajarkan, komposisi 

teori dan praktek yang diajarkan 

menunjukkan bahwa, dari 50 

mahasiswa yang menjawab, 45 orang 

menjawab bahwa mata kuliah 

kewirausahan yang diajarkan dikelas 

selama ini, hanya mengajarkan 

konsep dan teori saja tidak disertai 

dengan praktek.  

Selanjutnya berdasarkan hasil 

obeservasi awal dan diskusi yang 

dilakukan dengan dosen, mahasiswa 

serta alumni juga diperoleh bahwa 

selain soal materi dan sistem 

pembelajaran, dari sisi alokasi waktu 

masih sangat kurang. Dukungan 

sarana yang menunjang mahasiswa 

untuk belajar tentang prakrek 

kewirausahaan juga masih sangat 

kurang, kalaupun ada program seperti 

program magang, kunjungan ke 

beberapa lokasi UKM, Program 

Mahasiswa Wirausaha yang 

dicanangkan oleh Dikti selama ini, 

masih berdifat parsial dan tidak 

komprehensif. 

Berdasarkan berbagai 

persoalan diatas, maka perlu 

dikembangkan sebuah perangkat  

model program pendidikan 

kewirausahaan secara terpadu 

berbasis pada kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa untuk 

mendukung penyelenggaraan 

pendidikan kewirausahaan yang 

dilakukan melalui mata kuliah yang 

digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran berupa 

silabus, SAP, Buku Ajar dan juga 

perangkat yang diguanakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan program 

yang dilakukan di luar mata kuliah 

seperti program diklat kewirausahaan, 

program entrepreneurship day, 

program seminar kewirausahaan, 

program magang kerja usaha, 

program kuliah kunjungan lapangan 

berupa  modul diklat untuk kegiatan 
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pelatihan dan pedoman pelaksanaan 

program. Penelitian dan 

pengembangan ini dilakukan di 

STKIP Hamzanwadi Selong 

Kabupaten Lombok Timur Nusa 

Tenggara Barat sebagai sampel. 

 
LANDASAN TEORI 

Perangkat Pembelajaran 

Suhadi (2007, dalam 

Amiruddin, 2014) mengemukakan 

bahwa perangkat pembelajaran adalah 

sejumlah bahan, alat, media, petunjuk 

dan pedoman yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran.  Dari 

uraian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa perangkat pembelajaran adalah 

sekumpulan media atau sarana yang 

digunakan oleh dosen dan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran di kelas.  

Bahan Ajar  

Terdapat beberapa pengertian 

bahan ajar, Menurut National Center 

For Competency Based Training 

(2007), bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instuktur dalam 

melaksanakan proses pembelajaran 

dikelas. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa tertulis maupun tak tertulis. 

Sementara menurut Pails Ache dalam 

Diknas, bahan ajar adalah gabungan 

dari dua kata “teaching materia“. 

Maknanya terdiri atas teaching yang 

berati mengajar dan material yang 

berarti bahan. Jadi bahan ajar 

merupakan seperangkat materi 

pembelajaran yang disusun secara 

sistematis ,menampilkan sosok utuh 

dari kompetensi yang akan dikuasai 

peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Dari beberapa pandangan 

mengenai pengertian bahan ajar 

tersebut dapat kita pahami bahwa 

bahan ajar merupakan segala bahan 

(baik informasdi,alat maupu teks) 

yang disusun secar sistematis yang 

menampilkan sosok utuh dari 

komptensi yang akan dikuasai oleh 

peserta didik yang digunakan dalam 

proses pembelajar dengan tujuan 

perencanaan dan penelaan 

implementasi pembelajaran. 

Misalnya,buku pelajran, modul, 

bahan ajar audio, bahan ajar interaktif 

dan sebagainya (Prastowo, 2014). 

Modul  

Istilah modul dipinjam dari 

dunia teknologi, yaitu alat ukur yang 

lengkap dan merupakan satu kesatuan 

program yang dapat mengukur tujuan. 

Modul menurut Cece Wijaya (1992), 

dapat dipandang sebagai paket 

program yang disusun dalam bentuk 
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satuan tertentu guna keperluan 

belajar. Departemen Pendidikan 

Nasional dalam bukunya “Teknik 

Belajar dengan Modul, (2002), 

mendefinisikan modul sebagai suatu 

kesatuan bahan belajar yang disajikan 

dalam bentuk “self-instruction”, 

artinya bahan belajar yang disusun di 

dalam modul dapat dipelajari siswa 

secara mandiri dengan bantuan yang 

terbatas dari dosen atau orang lain.  

Modul merupakan bahan ajar 

cetak yang dirancang untuk dapat 

dipelajari secara mandiri oleh peserta 

pembelajaran. Modul disebut juga 

media untuk belajar mandiri karena di 

dalamnya telah dilengkapi petunjuk 

untuk belajar sendiri. Artinya, 

pembaca dapat melakukan kegiatan 

belajar tanpa kehadiran pengajar 

secara langsung. Bahasa, pola, dan 

sifat kelengkapan lainnya yang 

terdapat dalam modul ini diatur 

sehingga ia seolah-olah merupakan 

“bahasa pengajar” atau bahasa dosen 

yang sedang memberikan pengajaran 

kepada murid-muridnya.  

Kewirausahaan (Entrepreneurship) 

Secara bebas, kewirausahaan 

(entrepreneurship) dapat dimaknai 

sebagai jiwa, semangat, sikap, 

prilaku, dan potensi kemampuan 

seserorang dalam menangani usaha 

dan atau kegiatan yang mengarah 

pada upaya mencari, menciptakan, 

menerapkan cara kerja, tekhnologi, 

dan produk baru dengan 

meningkatkan efesiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih 

baik untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih besar (Subijanto, 2012). 

Dengan kata lain, kewirausahaan 

dalam hal ini, merupakan suatu 

kreatiivitas dan inovasi yang dimiliki 

para lulusan perguruan tinggi untuk 

menghasilkan nilai tambah bagi 

dirinya dan bermanfaat bagi orang 

lain/masyarakat serta mendatangkan 

kemaslahatan bersama. 

Secara epistimologi, 

kewirausahaan pada prinsipnya 

merupakan suatu kemampuan berfikir 

kreatif dan berprilaku inovatif yang 

dijadikan dasar, sumber daya, 

motivator, tujuan, siasat/strategy, dan 

kiat-kiat dalam menghadapi tantangan 

hidupnya (Hunger & Wheelen, 2003). 

Kewirausahaan muncul manakala 

seseorang berani mengembangkan 

usaha-usahanya dan ide-ide barunya 

yang cerdas dan cermat dengan 

mengantisipasi berbagai reskiko yang 

mungkin akan terjadi. Oleh karena 

itu,  esensi kewirausahaan yaitu 
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menciptakan nilai tambah, melalui 

proses  mengkombinasikan berbagai 

sumber daya dengan cara-cara baru 

yang berbeda, sehingga mampu 

bersaing secara bebas dipasar bisnis. 

Percaya  diri  merupakan  

sikap  dan  keyakinan untuk  

memulai,  melakukan,  dan  

menyelesaikan tugas  atau  pekerjaan  

yang  dihadapi.  Berorientasi pada  

tugas  dan  hasil  mencir ikan  bahwa 

seseorang  wirausahawan  harus  

berkonsentrasi pada  tugas  dan  hasil  

dari  apa  pun  pekerjaannya serta  

harus  jelas  hasilnya.  Apa  yang  

dilakukan seorang  wirausahawan  

merupakan  usaha  untuk mencapai  

tujuan  yang  telah  ditargetkan. 

Keberhasilan  tersebut  akan  sangat  

ditentukan oleh  motivasi  berprestasi,  

berorientasi  pada keuntungan,  

kekuatan  dan  ketabahan/keuletan 

berusaha,  kerja  keras,  energik,  dan  

inisiatif (Hunger  dan  Wheelen,  

2003). 

Dari  uraian  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa kewirausahaan  

akan  melibatkan  pembentukan 

sikap/ pola  pikir  (attitude) ,  

pengembangan keterampilan  (skill),  

dan  pembekalan  pengetahuan  

(knowledge) .  Dengan  kata  lain,  

kewirausahaan  merupakan  potensi  

yang  dimiliki seseorang  untuk  

dikembangkan  melalui  pendidikan  

dan  pelatihan  dalam  bentuk  

pengalaman, tantangan,  dan  

keberanian  untuk  mengambil resiko  

dalam  bekerja  dan/atau  

menciptakan pekerjaan. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Model Penelitian dan 

Pengembangan 

Penelitian pengembangan 

dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Design Based Research 

(DBR) yang dikembangan oleh 

Reeves. DBR adalah “a systematic 

but flexible methodology aimed to 

improve educational practices 

through iterative analysis, design, 

development, and implementation, 

based on collaboration among 

researchers and practitioners in real-

world settings, and leading to 

contextually-sensitive design 

principles and theories” (Wang dan 

Hannafin, 2005) 

Dalam pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan yang berbasis 

pada desain riset, pada umumnya 

menggunakan metode yang 

sistematis, akan tetapi diperlukan sifat 

fleksibel yang bertumpu pada hasil 
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pengembangan yang dilakukan 

bersama dengan timm kolaborasi  dan 

peneliti berdasarkan pada fakta tanpa 

adanya rekayasa. Langkah 

operasional dalam riset berbasis 

desain dan implementasinya, peneliti 

mengadaptasikan dari model 4 fase 

yang dikembangkan oleh (Reeves, 

2006, Heerington, 2007)

 

 
Gambar 1.  Design Base Research (DBR) approaches in educational technologi 

research (Reeves, 2006, Heerington, 2007) 
 

Design Based Research 

(DBR) dijadikan sebagai pendekatan 

dalam penelitian dan pengembangan 

program pendidikan kewirausahaan 

terpadu berbasis ekonomi kerakyatan 

karena sifatnya yang pleksibel dimana 

proses desain dan pengembangan 

dilakukan berdasarkan kesepakatan 

antara peneliti dengan tim kolabborasi 

berdasarkan persoalan (masalah) yang 

terjadi dilapangan. Hal ini bertujuan  

untuk memperbaiki praktek-praktek 

kependidikan yang dilakukan mulai 

dari analisis, desain, pengembangan 

dan implementasi yang interaktif, 

berdasarkan hasil antara tim 

kolaborasi dan peneliti dalam seting 

yang bersifat faktual, dan mengarah 

kepada prinsip-prinsip dan teori-teori 

desain yang memiliki kepekaan 

kontekstual. 

Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pengembangan DBR dari 

Reeves (2006) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2. Prosedur Pengembangan 

 
a. Tahap I Identifikasi dan Analisis 

Masalah  

1) Proses identifikasi masalah 

dalam penelitian ini dilakukan 

melalui angket, FGD dan 

wawancara yang dilakukan 

untuk mengetahui persoalan 

pelaksanaan pembelajaran 

kewirausahaan yang berlansung 

serta mencoba mencari 

alternatif solusi yang bisa 

dilakukan untuk mengatas 

persoalan yang terjadi 

berdasarkan masukan yang 

diberikan oleh tim kolaborasi 

termasuk masalah lebih lanjut 

dari studi pendahuluan yang 

terbatas sebelumnya dengan 

melakukan penggalian data dan 

diagnosis data sampai 

teridentifikasi masalah yang 

akurat meliputi; 

Tahap I 

Identifikasi kebutuhan program 

pendidikan kewirausahaan 

terpadu berbasis ekonomi 

kerakyatan di PT 

  

Uji Coba 

Terbatas 

Revisi Uji 

Coba 

Terbatas 

Identifikasi & 

Analisis 

Masalah 

Proses Uji Validasi 

Identifikasi 

Masalah 

Analisis 

Karakteristik dan 

Demografi 

Tahap II 

Pengembangan Desain dan 

Prototipe Program Pendidikan 

Kewirausahaan terpadu Berbasis 

Ekonomi Kerakyatan 

  

Peenyusunan Tujuan 

Program Pendidikan KWU 

Terpadu Berbasis Eko. 

Kerakyatan 

Menyusun Prototipe Desain 

Program Pendidikan KWU 
terpadu Berbasis Ek. 

Kerakyatan 

Uji Validasi 
Ahli 

Revisi (Hasil 

Uji Validasi 

Ahli) 

Tahap III 

Pengujian dan Penyempurnaan 

Prototipe  Program Pendidikan 

KWU Terpadu Berbasis Ekonomi 
Kerakyatan 

  

  
Uji Lapangan 

Impelement

asi hasil Uji 

coba 

Revisi Hasil 

Uji Coba 

Terbatas  

Impelenntasi 

Hasil Uji Coba 

Lapangan  

 

Revisi AKhir  

Tahap IV 

Reflekasi Produk  Program 

Pendidikan KWU Terpadu 

Berbasis Ekonomi Kerakyatan 

  

Berdasarkan hasil Uji Coba 

Lapangan dilakukan 

Penyempurnaan Produk Akhir 
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2) Studi kasus untuk eksplorasi 

fenomena pelaksanaan program 

pendidikan  kewirausahaan baik 

yang berhubungan dengan 

mahasiswa, peran dosen 

kewirausahaan, sarana dan 

prasarana, potensi lingkungan, 

program ekstrakurkuler yang 

mendukung pelaksanan 

pendidikan kewirausahaan yang 

selama ini ada tapi bersifat 

parsial, antara pembelajaran 

yang dilakukan melalui mata 

kulah dengan program 

kewirausahaan yang berbasis 

pada kegiatan mahasiswa di 

perguruan tinggi; 

3) Melakukan diagnosis 

pelaksanaan prgram 

ekstrakurikuler yang selama ini 

ada dan belum ada serta masih 

dilakukan secara parsial, supaya 

bisa dilaksanakan secara 

terpadu. Untuk melihat tingkat 

kebutuhan terhadap buku 

pedoman pelaksanaan program 

pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan guna menunjang 

pendidikan kewirausahaan pada 

mahasiswa; 

4) Diagnosis masalah-masalah 

(kesenjangan) bersama dengan 

tim kolaborasi (Dosen, 

mahasiswa, praktisi/alumni) 

dalam satu ruangan untuk 

membasas tentang deskripsi 

program pendidikan 

kewirausahaan baik yang 

dilakukan melalui mata kuliah 

kewirausahaan maupun melalui 

program kegiatan entrepreneurs 

yang berbasis pada kegiatan 

mahasiswa di Perguruan Tinggi 

dengan deskripsi harapan dan 

kebutuhan yang seharusnya ada, 

dan seharusnya berjalan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

mata kuliah kewirausahaan di 

Perguruan Tinggi; 

b. Tahap II: Pengembangan Desain 

dan prototipe program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan. 

1) Penyusunan Tujuan Program 

Pendidikan Kewirausahaan 

Terpadu Berbasis Ekonomi 

Kerakyatan 

Proses pengembangan desain 

prototipe dimulai dengan 

menyusun rumusan tujuan 

program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan pada 

peguruan tinggi yang dilakukan 
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secara kolaboratif antara 

peneliti dengan tim kolaborasi 

yang terdiri atas ketua, 

sekretaris program studi, dosen, 

mahasiswa, alumni, parktisi dan 

juga ahli tekhnologi 

pembelajaran dan pendidikan 

ekonomi. 

2) Menyusun Prototipe Program 

Pendidikan Kewirausahaan 

Terpadu Berbasis Ekonomi 

Kerakyatan sebagai sebuah 

model konseptual dan prosedur 

Berdasarkan rumusaan tujuan 

yang sudah disepakati, tahap 

selanjutnya adalah menyusun 

prototipe draft program 

pendidikan kewirausahaan 

terpadu berbasis ekonomi 

kerakyatan berdasarkan 

kesepakatan antara peneliti dan 

tim kolaborasi untuk 

selanjutnya dilakukan uji 

validasi. 

c. Tahap III: uji coba terbatas dan 

Penyempurnaan draft program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan pada 

perguruan tinggi. 

Setelah proses penyusunan 

prototipe awal program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan selesai di 

validasi secara kolaboratif dan 

diperkuat oleh pakar, maka 

tahapan selanjutnya adalah 

melakukan uji coba terbatas pada 

kelompok kecil yang dimulai dari 

subyek uji coba secara terbatas 

dalam sebuah kelompok kecil 

(pilot project) dalam hal ini 

mahasiswa semester yang terdiri 

atas 4 kelas akan tetapi yang 

dijadikan sebagai subyek uji coba 

hanya 2 kelas saja yaitu kelas VI C 

dan VI D. Bentuk pelaksanaan 

kegiatan uji coba  dilakukan 

dengan menerapkan kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan 

kurikulum dan program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan 

berupa  bahan ajar, modul diklat 

dan pedoman pelaksanan program 

pada sebuah kelompok 

“Percontohan” (pilot project) 

dalam situasi dan kondisi yang 

sesuai dengan kenyataan atau apa 

apa adanya dimana mahasiswa 

dapat langsung merespon 

kekurangan dari masing-masing 

perangkat. 

d. Tahap IV : evaluasi pelaksanaan 

uji coba penerapan produk 
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kurikulum dan program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan 

terhadap feedback yang diberikan 

dengan mengacu pada 4 tujuan 

yang sudah dietapkan sebelumnya 

yaitu, bagaimana minat, sikap dan 

karakter, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa untuk 

berwirausaha, yang dilakukan

 

Tabel 1.  Prosedur penelitian dan uji validitas 
NO PROSEDUR/TAHAP BENTUK UJI VALIDITAS 

1 Identifikasi dan analisis 
kebutuhan informasi dasar  

Teknik cross validation pada informan 

2 Penyusunan program pendidikan 
kewirausahaan dan desain 
konseptual dari tahap 1 

Teknik delphi yang dilakukan secara kolaboratif 
antara peneliti dengan tim yang terdiri atas Ketua 
LPM melalui GKP program studi, Ketua Program 
studi dan sekretaris, Dosen, Mahasiswa, Alumni 
dan praktisi serta ahli, untuk mencari kesepakatan.  

3 Uji coba terbatas Bentuk content validation mengenai kelayakan dan 
keterpaduan program dalam mencapai tujuan 
pembelajaran yang sudah ditetapkan. 
Bentuk construction validation mengenai program  
pembelajaran 

4 Evaluasi terhadap keseluruhan Teknik verifikasi antara akademisi, peneliti, 
mahasiswa, dosen, ketua program studi, kepala 
penjaminan mutu, alumni dan praktisi 
entrepreneuer. 

 

Uji Coba Produk 

Pada penelitian ini, dilakukan 

2 (dua) tahap uji coba yaitu uji coba 

instrumen penelitian, dan uji coba 

produk prototipe program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan pada dosen dan 

mahasiswa perguruan tinggi. Subyek 

tempat uji coba terdiri atas 3 (tiga) 

subyek yaitu; mahasiswa semester 

VIC dan VID yang dipilih oleh 

peneliti, uji coba pada kelompok 

kecil, dan uji coba lapangan. 

 

HASIL ANALISIS DAN 

PENGEMBANGAN 

1. Fase  Identifikasi dan Analisis 

Masalah 

Pada fase identifikasi dan 

analisis masalah merupakan sebuah 

langkah yang bertujuan untuk 

menentukan mengungkapkan 

kebutuhan pengembangan Program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan yang 

dilakukan baik melalui angket 

maupun FGD yang melibatkan semua 

elemen yang menjadi tim kolaborasi. 

Berdasarkan angket yang sudah 
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disebarkan kepada ketua program 

studi, sekretaris program studi, dosen, 

mahasiswa dan alumni, teridentifikasi 

beberapa kebutuhan program prioritas 

yang dilakukan dalam 

mengembangkan program pendidikan 

kewirausahaan yang sesuai denga 

kebutuhan mahasiswa untuk 

menumbuhkan minat, membangun 

sikap, pengetahuan dan keterampikan 

untuk menajdi wirausaha di STKIP 

HAMZANWADI SELONG, 

sebagaimana tergambar dalam tabel 

berikut:

 
Tabel 2. Kebutuhan Program Pendidikan Kewirausahaan Terpadu Berbasis 

Ekonomi Kerakyatan Di STKIP HAMZANWADI SELONG (N: 20) 

No Kebutuhan Program Kewirausahaan Jawaban (%) Prioritas 

1 Program diklat kewirausahaan 95,00 1 
2 Program magang kerja usaha 95,00 1 
3 Program Enterpreneurship Day 95,00 1 
4 Program seminar kewirausahaan 90,00 2 
5 Program kuliah kunjungan lapangan 85,00 3 
6 Program lainnya (Lab. Kewirausahaan, 

praktek usaha dll) 
10,00 4 

Sumber : Data primer diolah 

 
Berdasarkan data pada tabel 2 

diatas, terlihat untuk prgram diklat 

kewirausahaan, program magang 

kerja usaha, program 

enterpreneurship day memili nilai 

prosesntase jawaban yang sama yaitu 

95%. Selanjutnya di urutan kedua 

adalah program seminar 

kewirausahaan dengan prosentase 

90%, kemudian program kuliah 

kunjungan lapangan dengan 

prosentase 85%, dan yang terakhir 

yang menjawab lainnya adalah 10%. 

Berdasarkan cuplikan hasil 

FGD diatas, menunjukkan bahwa 

harapan akan pentingnya sebuah 

pengembangan program pendidikan 

kewirausahaan yang dilakukan secara 

terpadu dengan menjadikan ekonomi 

kerakyatan sebagai basis 

pengembangan menjadi sangat 

penting untuk dilakukan. Hal ini tidak 

hanya sekedar untuk memperbaiki 

proses pelaksanaan pembelajaran, 

yang dilakukan di kelas, tetapi juga 

dalam rangka membangun kultur 

akademik yang baik dan kondusif 

dalam mendukung perkembangan 

minat dan potensi yang ada pada 

mahasiswa untuk mengembangkan 

diri. Pelaksanaan program ini akan 

mampu menubuhkan minat serta 

membangun sikap, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa untuk 
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mempersiapkan diri tidak hanya 

sebagai pencari kerja saat lulus, akan 

tetapi juga bagaimana mereka mampu 

menjadi pencipta lapangan pekerjaan 

atau pelaku usaha. 

2. Fase Desain Program 

Pendidikan Kewirausahaan 

Terpadu Berbasis Ekonomi 

Kerakyatan secara Konseptual 

Pada fase ini, peneliti mulai 

membangun konstruksi draft awal 

desain model program pendidikan 

kewirausahaan terpadu sebagai 

langkah awal penelitian yang 

dilakukan berdasarkan hasil studi 

eksplorasi dan identifikasi masalah 

yang terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran kewirauusahaan yang 

dilakukan di STKIP Hamzanwadi 

Selong, selanjutnya diikuti oleh 

validasi teoritik. Desain model 

program pendidikan kewirausahaan 

terpadu  selanjutnya didiskusikan 

dengan tim kolaborasi yang terdiri 

atas LPM, Ketua Pdan Sekretaris 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Dosen, Mahasiswa, alumni dan 

Praktisi serta dikonsultasikan dengan 

promotor untuk justifikasi. 

Selanjutnya berdasarkan hasil 

validasi teoritik berupa saran, kritik 

yang diberikan untuk pengembangan 

program dilakukan perbaikan dan 

merekonstruksi desain program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekononomi kerakyatan pada 

perguruan tinggi khususnya di STKIP 

Hamzanwadi Selong sebagai sampel 

untuk selanjutnya digunakan sebagai 

model yang siap diujicobakan. 

Penyusunan Desain Model 

program Pendidikan 

Kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan pada 

perguruan tinggi di Kabupaten 

Lombok Timur 
Konstruksi desain model 

program pendidikan kewirausahaan 

teerpadu berbasis ekonomi 

kerakyatan pada perguruan tinggi 

yang dibuat disini, merupakan desain 

draft awal dari serangkaian desain 

program pendidikan kewirausahaan 

terpadu yang disusun dalam bentuk 

satu kesatuan. Proses ini dilakukan 

berdasarkan hasil identifikasi dan 

analisis permasalahan yang dilakukan 

pada studi pendahulua, selanjutnya 

berdasarkan hasil temuan temuan 

yang terjadi pada pelaksanaan 

pembelajaran kewirauusahaan, 

peneliti bersama dengan tim 

kolaborasi melalui FGD melakukan 

pemetaan untuk merumuskan desain 

model pengembangan program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 
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berbasis ekonomi kerakyatan yang 

terdiri atas;  

a. Proses dan prosedur penyusunan 

program pendidikan 

kewirausahaan yang dilakukan 

melalui pembelajaran dikelas 

(mata kuliah) dilakukan dengan 

mengadopsi tiga komponen utama 

variabel pembelajaran yang 

kemukakan oleh Regeluth dan 

Merril (1979) dan Degeng (2013) 

yang meliputi Kondisi 

pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan hasil 

pembelajaran. 

b. Proses dan prosedur penyusunan 

program pendidikan kewirausaha 

yang dilakukan untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan melalui mata kuliah 

dalam bentuk program yang 

dilaksanakan diluar kelas berupa 

Program entrepreneurship day, 

program diklat kewiraushaan, 

program seminar kewirausahaan, 

program kuliah kunjungan 

lapangan berupa pedoman 

pelaksanaan program yang 

berfungsi sebagai acuan dalam 

pelaksanaan setiap kegiatan 

sehingga bisa terlaksana dengan 

hasil yang terukur.  

c. Proses dan prosedur penyusunan 

modul diklat kewirausahaan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan program pendidikan 

kewirausahaan sebagai bagian dari 

program pembelajaran yang 

dilakukan diluar kelas untuk 

mendukung pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan 

melalui mata kuliah. 

3. Fase uji coba dan validasi 

protipe program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan; 

Pelaksanaan uji coba program 

pendidikan KWU dilakukan secara 

riil dan obyektif yang dilakukan 

bersama tim kolaborasi dan uji 

validasi ahli tekhnologi pendidikan, 

ahli pendidikan ekonomi dan praktisi. 

Berdasarkan hasil uji validasi yang 

dilakukan ahli tekhnologi pendidikan 

secara keseluruhan desan model yang 

dikembankan masuk kategori sangat 

baik (rata-rata 4.19), dan ahli 

pendidikan ekonomi secara 

keseluruhan bahwa desain yang 

dikembangkan termasuk kategori 

sangat layak (86%). Sementara hasil 

uji kelayakan isi dan penyajian oleh 

praktisi masuk kategori sangat layak 

(84,42%). 
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4. Fase Refleksi produk akhir 

program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan 

Hasil uji efektifitas akhir 

program pendidikan kewirausahaan 

terpadu berbasis ekonomi kerakyatan 

pada perguruan tinggi yang dilakukan 

yang meliputi uji kelompok kecil, uji 

lapangan, tanggapan tim kolaborasi, 

ahli dan praktisi serta tanggapan dari 

mahasiswa diperoleh hasil yang 

masuk kategori baik. Artinya 

pelaksanaan program pendidikan 

kewirausahaan terpadu yang 

dilakukan efektif dalam 

menumbuhkan minat, membangun 

sikap dan karakter, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa untuk 

berwirausaha. Hasil uji efektivitas 

produk akhir program pendidikan 

kewirausahaan terpadu berbasis 

ekonomi kerakyatan pada perguruan 

tinggi sebagaimana tersaji dalam  

tabel 3 berikut.

 
Tabel 3. Hasil uji coba produk akhir program pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan pada pergutuan tinggi di Kabupaten Lombok 

Timur 
 

NO TAHAPAN EVALUASI 
PRODUK 

HASIL EVALUASI KETERANGAN 

  Skor 
(%) 

Kategori  

1 Uji Coba Kelompok 
Kecil 

84,39 Efektif Analisis Uji Kelompok Kecil  
dengan N = 20 

2 Uji Coba Lapangan: 
a. Minat Mahasiswa 

Berwirausaha; 
b. Sikap Mahasiswa  
c. Pengetahuan 

Mahasiswa 
d. Keterampilan 

Mahasiswa 

 
 

64,00 
55,04 
 
75,25 
 
63,21 
 

 
 

Baik 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 

 
Berdasarkan hasil uji coba 
lapangan yang dilakukan 
maka  diperoleh bahwa 
minat minat mahasisa untuk 
berwirausaha tumbuh sikap 
dan pengetahuannya dan 
keterampilannya terbangun 
setelah belajar program 
pendidikan kewirausahaan 
terpadu berbasis ekonomi 
kerakyatan (N: 40) 

3 Tanggapan Tim 
Kolaborasi, Ahli dan 
Praktisi 

81,00 Sangat 
Baik 

Analisisi Hasil tanggapan 
tim kolaborasi, ahli dan 
praktisi masuk kategori 
sangat baik (N:7) 

4 Tanggapan Mahasiswa 
 

80,73 Sangat 
Baik 

Hasil tanggapan mahasiswa 
masuk  masuk kategori 
sangat baik (N:40) 

Sumber : Data Primer diolah 



  National Conference On Economic Education 

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1003 

 

KESIMPULAN 

a. Hasil penelitian dan 

pengembangan adalah Pelaksanaan 

pembelajaran kewirausahaan yang 

dilakukan dengan pendekatan mata 

kuliah masih belum mampu 

menumbuhkan minat, membangun 

sikap dan karakter mahasiswa, 

pengetahuan serta keterampilan 

mahasiswa dalam berwirausaha,  

b. Berdasarkan hasil angket, FGD 

dan wawancara yang dilakukan 

bersama dengan tim kolaborasi 

teridentifikasi beberapa  kebutuhan 

program prioritas yang dilakukan 

dalam mengembangkan program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan pada 

perguruan tinggi sebagai prioritas 

utama adalah; program diklat 

kewirausahaan, program magang 

kerja usaha, prgram 

entrepreneurship day sebagai 

prioritas 1, program seminar 

kewirausahaan sebagai prioritas 2, 

program kuliah kunjungan 

lapangan sebagai prioritas 3.  

c. Hasil uji validasi yang dilakukan 

ahli tekhnologi pendidikan secara 

keseluruhan desan model yang 

dikembankan masuk kategori 

sangat baik (rata-rata 4.19), dan 

ahli pendidikan ekonomi secara 

keseluruhan bahwa desain yang 

dikembangkan termasuk kategori 

sangat layak (86%). Sementara 

hasil uji kelayakan isi dan 

penyajian oleh praktisi masuk 

kategori sangat layak (84,42%). 

d. Hasil uji efektifitas akhir program 

pendidikan kewirausahaan terpadu 

berbasis ekonomi kerakyatan pada 

perguruan tinggi yang dilakukan 

yang meliputi uji kelompok kecil, 

uji lapangan, tanggapan tim 

kolaborasi, ahli dan praktisi serta 

tanggapan dari mahasiswa 

diperoleh hasil yang masuk 

kategori baik. Artinya pelaksanaan 

program pendidikan 

kewirausahaan terpadu yang 

dilakukan efektif dalam 

menumbuhkan minat, membangun 

sikap dan karakter, pengetahuan 

dan keterampilan mahasiswa untuk 

berwirausaha. 
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PROFIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 

DI KABUPATEN TRENGGALEK 

(Studi Kasus Industri Rumah Tangga Usaha Kerajinan Reyeng Desa 

Karanggandu Kecamatan Watulimo) 

 

Muhamad Isa Aliazim 
Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak 

 
Reyeng merupakan anyaman bambu yang figunakan sebagai wadah ikan pindang hasil 

tanggkapan nelayan di Desa Karanggandu. Tujuan dari penelitian ini adalah:1) Gambaran umum 

kerajian reyeng di Desa Karanggandu 2) Ketertarikan masayarakat di Desa Karanggandu 

menekuni kerajinan reyeng 3) Prospek, faktor pendukung dan penghambat kerajinan reyeng di 

Desa Karanggandu 4) Peran pemerintah Desa Karanggandu dalam memajukan kerajinan reyeng. 

Data penelitian diperoleh dari sepuluh informan yaitu pengrajin reyeng dan dua instansi 

pemerintah Desa Karanggandu dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan 

wawancara. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat kesimpulan jasil penelitian 

sebagai berikut. Pertama, secara umum Latar belakang berdirinya usaha kerajinan reyeng di 

Desa Karanggandu berawal dari inisiatif ibu rumah tangga setempat yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetap dengan banyaknya nelayan dan munculnya TPI. Kedua, Alasan masyarakat 

setempat tertarik menekuni usaha reyeng adalah karena usaha ini sudah lama ada di Desa 

Karanggandu sebagai usaha turun-temurun dan juga sebagai usaha samapingan. Kemudian 

mudahnya pembuatan dan tidak membutuhkan modal yang besar untuk membuat reyeng. Ketiga, 

Faktor pendukung kerajinan reyeng adalah mudahnya pembuatan reyeng. Lokasi sangat strategis 

dengan adanya dermaga dan TPI. Faktor penghambat mahal dan sulitnya pasokan bahan baku 

bambu dan siklus musim nelayan yang membuat reyeng tidak laku di pasaran. Kempat, Peran 

pemerintah Desa Karanggandu sangat aktif untuk membantu melestarikan kerajinan reyeng. 

Dengan memberikan sosialisasi dan dukungan modal untuk menunjang produktivitas pengrajin. 

 
Kata Kunci: Pengrajin Reyeng, UMKM, Profil Usaha 

 

UMKM merupakan kekuatan 

strategis untuk mempercepat 

pembangunan daerah. UMKM 

merupakan salah satu sektor yang 

memiliki peranan cukup penting 

dalam penyerapan tenaga kerja. 

Selain itu UMKM memiliki daya 

tahan yang tinggi terhadap gejolak 

ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan 

pada saat krisis, UMKM menunjukan 

fleksibilitas yang tinggi dan mampu 

bertahan dibandingkan usaha besar 

maupun kegiatan ekonomi lainya 

yang dijadikan sebagai pusat 

pertumbuhan telah mengalami 

kebangkrutan akibat penggunaan 

bahan baku impor. Pengertian 

UMKM dalam pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang UMKM menyebutkan 

bahwa: 

Usaha Mikro adalah usaha 
produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha 
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Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
Usaha Kecil merupakan usaha 
ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahan 
yang dimilki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha 
besar. Usaha Menengah 
adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil 
atau Usaha Besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam 
UndangUndang ini. 

 

Kriteria UMKM dijelaskan pada tabel 
1.1 berikut: 

No. Uraian 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha 
Mikro 

Maks. 50 jt Maks. 300 jt 

2 Usaha 
Kecil 

>50jt – 500jt >300jt – 2,5 M 

3 Usaha 
Menengah 

>500jt – 10M 2,5 M – 5M 

 

Karakteristik usaha mikro, 

kecil dan menengah adalah sifat atau 

factual yang melekat pada aktifias 

usaha maupun perilaku pengusaha 

yang bersangkutan dalan menjalakan 

bisnisnya. Karakteristik usaha mikro 

memiliki ciri diantaranya adalah 

tempat usahanya tidak selalu 

menetap, tidak memiliki ijin usaha, 

sumber daya manusia rata-rata sangat 

rendah dan belum adanya pencatatan 

keuangan secara baik. Sopiah dan 

Syihabudin (2008) mendefinisikan 

karakteristik usaha kecil adalah skala 

ekonomi yang terlalu kecil sehingga 

sulit mengharapakan mencapai titik 

efisien jangka panjang, modal 

terbatas, sistem pembukuan yang 

relatif sederhana dan pengalaman 

manejerial dalam mengelola 

perusahaan yang masih sangat 

terbatas. Kemudian karakteristik pada 

usaha menengah adalah sudah 

memiliki segala persyaratan legalitas, 

telah melakukan aturan atau 

pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, pada umumnya memiliki 

manajemen dan organisasi yang lebih 

baik dan umumnya telah memiliki 

sumberdaya manusia yang terlatih 

dan terdidik. 

Sangat besar peran dan fungsi 

UMKM dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat. Peran itu seperti 

penyediaan barang dan jasa, 

penyerapan tenaga kerja, pemerataan 

pendapatan, sebagai nilai tambah bagi 

produk daerah dan peningkatan taraf 
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hidup masyarakat (Tohar, 1999). 

Penyediaan barang merupakan salah 

satu faktor utama dalam UMKM. 

Kesalaham penentuan banyaknya 

penyediaan barang jual akan 

mengakibatkan berkurangnya suatu 

keuntungan. Menurut Tohar (1999) 

tenaga kerja merupakan sekelompok 

orang yang mampu melakukan 

pekerjaan, baik dalam maupun diluar 

hubungan kerja, guna menghasilkan 

suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi segala kebutuhan 

masyarakat.  

Desa Karanggandu merupakan 

salah satu daerah yang memiliki 

potensi perekonomian di Kabupaten 

Tenggalek. Banyaknya sumber daya 

alam di Desa Karanggandu yang 

meliputi pertanian, perternakan, 

ladang, hutan dan perikanan. Desa 

Karanggandu memiliki sekitar 6000 

lebih penduduk dengan mayoritas 

petani, nelayan dan pelaku UMKM. 

Salah satunya yang digeluti dalam 

bidang UMKM adalah kerajinan 

reyeng. Reyeng merupakan anyaman 

bamboo dengan rongga kecil, lebar 

reyeng sekitar 25 cm dan tinggi 

dibawah 10 cm. reyeng digunkan 

sebagai wadah ikan pindang dengan 

kapasitas 4 sampai 6 ekor ikan. Asal 

mula usaha reyeng adalah inisiatif 

warga Desa Karanggandu kususnya 

wanita mencari kesibukan untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan. 

Usaha kerajinan reyeng sudah 

menjadi usaha turun temurun.   

 

METODE 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian studi kasus. 

Peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data dengan 

menggunakan instrumen penelitian 

lain berupa pedoman wawancara. 

Jenis dan sumber data yang 

digunakan bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Prosedur 

pengumpulan data yang dilakukan 

yaitu observasi dan wawancara. 

Langkah-langkah analisis data yang 

digunakan yaitu data reduction 

(reduksi data), data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

Untuk menguji kevalidan data 

diperlukan uji kredibiltas, langkah-

langkah yang dilakukan yaitu uji 

kredibilitas, pengujian transferability, 

dan pengujian dependability. Tahapan 

penelitian yang digunakan sesuai 

dengan teori moleong yaitu tahap pra-
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lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap 

analisis data. 

Hasil dan Penelitian 

A. Gambaran Umum Usaha 

Kerajinan Reyeng 

Kerajinan reyeng sudah ada 

sekitar tahun 1990 smapai saat ini. 

Kerajinan reyeng bagi masyarakat 

Desa Karanggandu menjadi kegiatan 

industry kecil rumah tangga, karena 

sebagian besar belum menjadi 

pekerjaan pokok tetapi masih 

merupakan kegiatan sambilan. Meski 

demikian, karena tersebar secara luas 

terutama wilayah Desa Karanggandu 

saja telah mencukupi pasaran lokal 

kususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pengolahan ikan laut diwilayah pantai 

Kabupaten Trenggalek. Dengan 

adanya banyak pengrajin reyeng di 

Desa Karanggandu tentunya sangat 

diperlukan di daerah tersebut. Karena 

di Desa Karanggandu banyak 

dihasilkan ikan dari tangkapan 

nelayan. Selain pertanian sebagai 

usaha pokok, warga Kabupaten 

Trenggalek secara umum sebagai 

nelayan pada malam hari. Maka dari 

itu banyaknya permintaan reyeng 

sebagai wadah ikan untuk kemasan 

penjualan. Sehingga warga Desa 

Karanggandu menekuni usaha 

kerajinan reyeng. 

 

B. Alasan Masyarakat Desa 

Karanggandu Yang Tertarik 

dan Menekuni Usaha Reyeng 

Masyarakat Desa 

Karanggandu sangat tertarik 

menekuni usaha kerajinan reyeng, 

dikarenakan proses pembuatan reyeng 

tersebut mudah. Tidak membutuhkan 

skill kusus dalam pembuatan reyeng, 

hanya saja ketlatenan dan kerapian 

saja yang dibutuhkan. Pengrajin 

reyeng di Desa Karanggandu dalam 

sehari mampu menghasilkan seratus 

buah reyeng dalam satuan kepala 

rumah tangga. Kecamatan Watulimo 

adalah salah satu penghasil terbesar 

ikan laut di Kabupaten Trenggalek 

dan adanya dermaga dan TPI (tempat 

Pelelangan Ikan) sebagai penunjang 

para nelayan mencari ikan. Maka dari 

itu reyeng di Desa Karanggandu laku 

dipasaran sebagai tempat wadah ikan.  

Kemudian kerajinan reyeng menjadi 

usaha sampingan kususnya 

perempuan. Rata-rata perempuan di 

Desa Karanggandu adalah 

pengangguran, dengan adanya 

peluang usaha dengan dilihat dari segi 

geografis yang menunjang tentunya 
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akan menimbulakan inofasi yang bisa 

meningkatkan perekonomian yaitu 

reyeng. 

 

C. Mengetahui Prospek, Faktor 

Penghambat dan Pendukung 

Perkembangan Usaha 

Kerajinan Reyeng di Desa 

Karanggandu 

Perkembangan usaha reyeng 

sejauh ini cukup baik. Hal ini 

dikarenakan masyaraka Desa 

Karanggandu sudah melakukan 

kegiaan ekonomi yang terkait dengan 

kemajuan reyeng. Salah satunya 

pengrajin reyeng sudah melakukan 

pendataan untuk mengetahui seberapa 

banyak pengrajin reyeng dari tahun 

ketahun. Tujuan dari pendataan itu 

sendiri digunakan sebagai alat 

pemantau dari segi apa saja 

pendukung dan penghambat. 

Kemudian dari segi bahan bagu dan 

tenaga kerja bias dipenuhi dengn 

baik. Dari waktu kewaktu tampak 

jelas terlihat adanya penambahan 

jumlah pengrajin reyeng. Maka dari 

itu menunjukan bahwa usaha reyeng 

mengalami perkembangan yang pesat. 

Pengrajin reyeng juga mengalami 

peningkatan dari segi ekonomi. 

Walaupun di Desa Karanggandu 

sudah banyak pengrajin yang 

menekuni usaha reyeng namun 

karakteristik masyakat setempat 

sangat kekeluargaan. Jadi persaingan 

yang ada juga tidak membuat 

pengrajin ingin menjatuhkan 

pengrajin lainya. Terjadinya 

perbedaan harga antar pengrajin 

menjadi maklum, karena mereka 

mempunyai alasan sendiri dalam 

menetapkan harga reyeng. 

Suatu usaha dapat berjalan 

dengan lancar apabila ada faktor yang 

mendukung. Sebaliknya usaha akan 

terhambat apabila faktor yang 

mepengaruhinya merupakan faktor 

penghambat. Kenyataan itu juga 

berlaku untuk pengrajin reyeng di 

Desa Karanggandu. 

1. Faktor Pendukung 

Dilihat dari faktor pendukung 

kegiatan usaha pada kerajinan reyeng 

sangatlah beragam, mulai dari usaha 

sampingan yang bernilai tinggi. faktor 

lokasi untuk mendirikan suatu usaha 

sangat penting, lokasi yang strategis 

sangat menunjang usaha tersebut 

untuk tetap exis dan bernilai tinggi. 

Kecamatan Watulimo merupakan 

daerah wisata berbasis laut, karena itu 

muncul pembangun dermaga dan TPI 

sebagai penunjang sektor industri 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1010 
 

perikanan. Dari segi pembuatan tidak 

memerlukan modal yang tinggi dan 

tidak sulit atau mempuanyai keahlian 

kusus dalam pembuatan reyeng. 

2. Faktor Penghambat 

Dalam usaha kerajian reyeng 

banyak sekali faktor penghambat 

yang merupakan hambatan dalam 

kelancaran produksi maupun 

pemasaran, yang pertama adalah 

bahan baku. Bahan baku pembuatan 

reyeng adalah bambu, Desa 

Karanggandu hanyak orang-orang 

tertentu yang menanam bambu. 

Pengrajin lain yang tidak mempunyai 

bahan baku sendiri mereka membeli 

dari desa sebelah atau penyedia 

bambu lainya. Harga bambu yang 

tidak stabil inilah yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas 

pengrajin. Kelangkahan bahan baku 

juga sangat mempengaruhi pengrajin 

reyeng yang berdampak pada harga 

reyeng. Hambatan kedua adalah tidak 

musim ikan, usaha kerajinan reyeng 

sangat bergantung pada aktivitas 

nelayan. Tidak adanya musim ikan 

akan berdapak tidak lakunya 

kerajinan reyeng dipasaran. 

 

D. Peran Pemerintah Desa Dalam 

Pengembangan Kerajinan 

Reyeng di Desa Karanggandu 

Keberadaan pemerintah 

daerah sesungguhnya memiliki peran 

ganda, pada satu sisi berperan sebagai 

penyelenggara pemerintah dan pada 

sisi yang lain berperan sebagai 

penyelenggara utama pembangunan 

di daerah. Begitu juga kebijkan 

pemerintah daerah Desa Karanggandu 

Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek kepedulian terhadap 

pengrajin reyeng sangat baik. 

Maraknya produk kerajinan reyeng 

menyebabkan peningkatan 

pendapatan masyakat, oleh karena itu 

pemerintah desa mendorong, 

memberikan bantuan dan sosialisasi 

terhadap program-program baru 

untuk kesejahteraan dan kestabilan 

pendapatan pengrajin reyeng tersebut. 

Pada saat ini pemerintah Desa 

Karanggandu sudah memebrikan 

program yang tentunya dapat 

meningkatkan kualitas dari segi 

ekonomi, salah satunya adalah 

pemebentukan komunitas untuk 

penyampaian sosialisasi bantuan 

berupa alat pembuat reyeng. Dengan 

alat moderen akan membuat pengrajin 

dapat memproduksi reyeng lebih 
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banyak. Kemudian pemerintah desa 

memeberikan bantuan berupa 

santunan alat-alat penujang kerajinan 

reyeng bagi yang tidak mampu. 

Kedepanya pemerintah Desa 

Karanggandu akan membuat satu 

lahan kusus penanaman bambu 

sebagai antisipasi kelangkaan bahan 

baku pembuatan reyeng. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan pada 

bab pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Latar belakang berdirinya usaha 

kerajinan reyeng di Desa 

Karanggandu berawal dari inisiatif 

ibu rumah tangga setempat yang 

tidak mempunyai pekerjaan tetap 

dengan banyaknya nelayan dan 

munculnya TPI. 

2. Alasan masyarakat setempat 

tertarik menekuni usaha reyeng 

adalah karena usaha ini sudah lama 

ada di Desa Karanggandu sebagai 

usaha turun-temurun dan juga 

sebagai usaha samapingan. 

Kemudian mudahnya pembuatan 

dan tidak membutuhkan modal 

yang besar untuk membuat reyeng. 

3. Prospek perkembangan usaha 

kerajinan reyeng di Desa 

Karanggandu ini sangat 

menguntungkan bagi pengrajin 

maupun penduduk setempat. 

Dengan bertambahnya pengrajin 

dari tahun-ketahun tentunya 

kerajinan reyeng dapat menjadi 

icon kas Desa Karanggandu. 

a. Faktor pendukung kerajinan 

reyeng adalah mudahnya 

pembuatan reyeng. Lokasi 

sangat strategis dengan adanya 

dermaga dan TPI. 

b. Faktor penghambat mahal dan 

sulitnya pasokan bahan baku 

bambu dan siklus musim 

nelayan yang membuat reyeng 

tidak laku di pasaran. 

4. Peran pemerintah Desa 

Karanggandu sangat aktif untuk 

membantu melestarikan kerajinan 

reyeng. Dengan memberikan 

sosialisasi dan dukungan modal 

untuk menunjang produktivitas 

pengrajin.  
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Abstrak 
 
Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa 

kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi juga 

potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat nelayan antara lain adalah 

dengan cara pemberdayaan komunitas nelayan berangkat dari kultur yang ada. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Karangagung 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan partisipasi ibu rumah tangga. Dengan demikian, ibu 

rumah tangga diperlakuan sebagai modal sosial pembangunan masyarakat pesisir, sehingga 

kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

khususnya menjadi semakin lebih baik. Sesuai dengan masalah yang diteliti, metode penelitian 

yang digunakan adalah metode grounded research dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

Hasil penelitian didapatkan beberapa strategi yaitu pertama, strategi menumbuhkembangkan 

kesadaran dari komunitas ibu rumah tangga nelayan agar berpartisipasi ikut bekerja untuk 

menunjang sosial ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil. Kedua, strategi 

menjadikan komunitas ibu rumah tangga sebagai basis dan memegang peranan sentral dalam 

mengelola potensi sumber daya sosial-ekonomi rumah tangga. Ketiga, Strategi menerapkan 

diversifikasi pekerjaan di Desa Karangagung dikalangan komunitas ibu rumah tangga nelayan. 

Diversifikasi pekerjaan di Desa Karagagung lebih tepat jika diterapkan dikalangan komunitas ibu 

rumah tangga nelayan daripada terhadap kaum nelayannya sendiri. Hal ini dikarenakan, ibu 

rumah tangga nelayan lebih banyak melewatkan waktunya di darat sementara nelayan lebih 

banyak melewatkan waktunya di Laut.  

 

Kata Kunci :Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan, Komunitas Ibu Rumah Tangga. 

 

 
Wilayah pesisir dan lautan 

merupakan sumber daya potensial di 

Indonesia.  Potensi tersebut di 

antaranya potensi sumber daya 

perikanan. Berbagai upaya yang 

dilakukan oleh masyarakat nelayan 

untuk meningkatkan kesejahteraannya 

terkadang justru menjebak mereka 

dalam ketergantungan dengan pihak 

lain sekaligus menempatkan diri pada 

posisi yang lemah karena kebiasan 

/cultur masyarakat yang ada, yang 

sering menganggap bahwa hari esok 

masih banyak rejeki yang akan 

mereka dapatkan, sehingga 

masyarakat nelayan kalau setelah 

dapat rejeki dari hasil nalayan sering 

dihambur-hamburkan, padahal rejeki 

hari esok masi serbah misteri. Kondisi 

seperti ini mengakibatkan potensi 

mailto:ucup_ab@ymail.com
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sumber daya alam kelautan dan 

perikanan yang melimpah hingga kini 

belum mampu dikelola dan 

dimanfaatkan secara optimal sehingga 

belum memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan hidup masyarakat 

nelayan.  

Sumber  daya  kelautan  dan  

perikanan  merupakan penopang 

sistem kehidupan masyarakat, 

khususnya masyarakat pesisir 

(nelayan). Pembangunan partisipatif 

erat kaitannya dengan 

pemberdayaan   masyarakat, di mana 

pada pembangunan partisipatif 

diperlukan upaya dan langkah-

langkah untuk mempersiapkan 

masyarakat guna memperkuat 

kelembagaan masyarakat agar 

mereka mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan dalam suasana 

keadilan yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan harkat dan 

martabatnya serta mampu 

melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. 

Upaya tersebut merupakan salah satu 

wujud nyata dari pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat 

pada dasarnya merupakan proses 

untuk membuat masyarakat menjadi 

berdaya. Setiap anggota masyarakat 

dalam sebuah komunitas sebenarnya 

memiliki potensi,  gagasan  serta  

kemampuan  untuk  membawa  

dirinya  dan  komunitasnya untuk 

menuju ke arah yang lebih baik, 

namun potensi itu terkadang tidak 

bisa berkembang disebabkan  faktor-

faktor tertentu.  Untuk  

menggerakkan kembali  

kemandirian  masyarakat dalam 

pembangunan di komunitasnya, 

maka diperlukan dorongan-

dorongan atau gagasan awal untuk 

menyadarkan kembali peran dan 

posisinya dalam kerangka untuk 

membangun masyarakat madani. 

Proses penyadaran masyarakat 

tersebut dilakukan melalui konsep-

konsep pengembangan kapasitas.  

Pengembangan kapasitas  

masyarakat  adalah  bentuk  dari 

upaya pengembangan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan masyarakat 

agar dapat berperan serta aktif 

menjalankan pembangunan secara 

mandiri dan berkelanjutan, dengan 

beberapa strategi-Strategi 

Pemberdayaan Ekonomi Sosial 
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Masyarakat Nelayan Berbasis 

Komunitas Ibu Rumah Tangga  

Kedudukan dan peranan 

kaum perempuan pesisir atau istri 

nelayan sangat penting karena 

beberapa pertimbangan pemikiran, 

yaitu:   Pertama, dalam sistem 

pembagian kerja secara seksual pada 

masyarakat nelayan, kaum 

perempuan pesisir atau istri nelayan 

pada masyarakat pesisir mengambil 

peranan yang besar dalam kegiatan 

sosial ekonomi di darat, sementara 

laki-laki berperan di laut untuk 

menangkap ikan.   Kedua, dampak 

dari sistem pembagian kerja di atas 

mengharuskan kaum perempuan 

pesisir untuk selalu terlibat dalam 

kegiatan publik, yaitu mencari 

nafkah keluarga sebagai antisipasi 

jika suami mereka tidak memperoleh  

penghasilan  seperti  pada   musim  

barat.  Ketiga,  sistem  pembagian  

kerja masyarakat pesisir dan tidak 

adanya kepastian penghasilan setiap 

hari dalam rumah tangga nelayan 

telah menempatkan perempuan 

sebagai salah satu pilar penyangga 

kebutuhan hidup rumah tangga.   

Dengan demikian, dalam 

menghadapi kerentanan ekonomi 

dan kemiskinan masyarakat nelayan, 

pihak yang paling terbebani dan 

bertanggung jawab untuk mengatasi 

dan menjaga kelangsungan hidup 

rumah tangga dalah kaum 

perempuan, istri nelayan. 

Masyarakat  sekitar  pesisir  

kecamatan Palang Kabupaten Tuban  

memiliki  mata  pencaharian yang 

memanfaatkan hasil laut. Sedangkan 

pada masa sekarang yang merupakan 

masa-masa sulit, dirasa kurang 

relevan. Banyak permasalahan yang 

hadir dalam kehidupan warga di 

pesisir, yang paling krusial  adalah 

masalah ekonomi. Masalah ekonomi 

yakni terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga. Kaum 

perempuan atau ibu rumah tangga 

mengeluh dengan pendapatan yang di 

dapat sang suami dan mencari solusi 

dari permasalahan tersebut. Dari 

permasalahan tersebut, masyarakat 

pesisir merasa mengeluh dari keadaan 

yang mereka alami. Keluhan-keluhan 

tersebut terakumulasi sehingga 

muncullah aspirasi-aspirasi  yang  

membentuk  mereka dalam  suatu  

wadah  atau  komunitas untuk 

menuntut hak-haknya dan juga 

bertujuan untuk pengembangan diri 

mereka. Masalah kemiskinan dan 

yang dirasakan selama ini serta- merta 
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membuat para kaum perempuan 

mencari solusi sebagai pemecahan 

atas permasalahan yang mereka alami 

yaitu berupa inovasi dari produk 

olahan hasil laut yang dianggap bisa 

membantu pendapatan ekonomi 

keluarga nelayan sekitar kecamatan 

Palang kabupaten Tuban. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Kemiskinan diyakini sebagai 

akar permasalahan hilangnya martabat 

manusia, hilangnya keadilan, belum 

tercapai masyarakat madani, tidak 

berjalannya demokrasi dan terjadinya 

degradasi lingkungan, untuk mengatasi 

hal tersebut banyak usaha-usaha yang 

dilakukan dengan jalan  pemberdayaan 

ekonomi dalam menaikan pendapatan. 

Hasil   penelitian   tentang   

pendekatan   penyuluhan   pada   

masyarakat   pesisir (Amanah, 2007)   

memperlihatkan    bahwa   setiap   

komunitas   memiliki keunikan dan 

berbeda dalam hal nilai, orientasi, 

dan kebutuhan pengembangan diri, 

kelompok,  komunitas,  serta daya 

dukung lingkungan  fisik.   

Kusnadi   (2006)   

menyatakan   bahwa   salah   satu   

unsur   potensi   sosial   untuk 

meningkatkan  pendapatan  

masyarakat  pesisir  adalah  kaum  

perempuan,  khususnya  istri 

nelayan.    Kedudukan dan peranan 

kaum perempuan pesisir atau istri 

nelayan sangat penting karena 

beberapa pertimbangan pemikiran, 

yaitu:   Pertama, dalam sistem 

pembagian kerja secara seksual pada 

masyarakat nelayan, kaum 

perempuan pesisir atau istri nelayan 

pada masyarakat pesisir mengambil 

peranan yang besar dalam kegiatan 

sosial ekonomi di darat, sementara 

laki-laki berperan di laut untuk 

menangkap ikan.   Kedua, dampak 

dari sistem pembagian kerja di atas 

mengharuskan kaum perempuan 

pesisir untuk selalu terlibat dalam 

kegiatan publik, yaitu mencari 

nafkah keluarga sebagai antisipasi 

jika suami mereka tidak memperoleh  

penghasilan  seperti  pada   musim  

barat.  Ketiga,  sistem  pembagian  

kerja masyarakat pesisir dan tidak 

adanya kepastian penghasilan setiap 

hari dalam rumah tangga nelayan 

telah menempatkan perempuan 

sebagai salah satu pilar penyangga 

kebutuhan hidup rumah tangga.  

Dengan demikian, dalam 

menghadapi kerentanan ekonomi 

dan kemiskinan masyarakat nelayan, 

pihak yang paling terbebani dan 
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bertanggung jawab untuk mengatasi 

dan menjaga kelangsungan hidup 

rumah tangga adalah kaum 

perempuan, istri nelayan. 

Peran publik perempuan 

dalam kehidupan masyarakat pesisir 

juga dapat dijumpai di Desa 

karagagung kecamatan Palang 

kabupaten Tuban.  Karangagung 

adalah salah satu Desa yang 

masyarakatnya mayoritas nelayan 

yang terletak dengan perbatasan 

kota Tuban dan Lamongan. Desa 

Karangagung ini memiliki luas 

wilayah 69,8375 Ha,  yang 

berpenduduk sebanyak 10.145 Jiwa  

yang terdiri dari 5.121 

Jiwa(Orang Laki-laki) dan 

5.024 Jiwa (Orang perempuan) , 

dengan Kepala Keluarga sebanyak 

2.758 Jiwa dan anggota keluarga 

sebanyak 7.387 Jiwa. Desa 

Karangagung ini juga memiliki 

potensi laut yang cukup besar yang 

memiliki batas wilayah sebelah utara 

adalah laut jawa, sehingga salah satu 

mata pencaharian terbesar 

penduduknya adalah sebagai 

nelayan, hal ini terbukti dengan jumlah 

kapal penangkap ikan sebanyak 531 

Kapal. Selain itu, di Desa 

Karangagung telah banyak 

berkembang usaha industri kecil 

sebanyak  549 keluarga yang 

memiliki usaha industri kecil 

pengelolaan ikan, yang juga telah 

menjadi mata pencaharian 

masyarakat setempat yang 

dilakukan oleh ibu rumah tangga. 

Kaum laki-laki di Desa 

Karangagung pada umumnya 

bekerja sebagai nelayan, baik kepala 

keluarga ataupun anak laki-laki yang 

putus sekolah dan telah merasa 

mampu untuk melaut.  Ibu rumah 

tangga di desa ini juga ada yang 

bekerja sebagai pengasap  ikan,  

penjahit,  guru  dan  beberapa  

profesi  lainnya. Pendapatan dari ibu 

rumah tangga ini cukup signifikan 

memberikan pendapatan tambahan 

bagi keluarga nelayan. Pendapatan 

tambahan yang di peroleh Ibu 

Rumah Tangga masyarakat nelayan 

antara Rp.700.000,- s/d 1.000.000,- 

PerBulan. 

 
METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah yang 

diteliti, maka tipe/metode penelitian 

yang digunakan adalah metode 

grounded research dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

dan Pengumpulan data penelitian 

dengan cara survei, wawancara 
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mendalam, observasi serta studi 

literatur. Sumber data  primer 

penelitian ini adalah 23 orang yang 

terdiri dari 10 orang ibu rumah 

tangga nelayan yang bekerja dan 10 

orang Nelayan dan 3 orang Tokoh 

masyarakat di Desa Karangagung 

Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban. Desa Karangagung ini 

merupakan salah satu desa di 

kawasan pesisir Kecamatan Palang 

yang dijadikan unit kasus pada 

penelitian ini.  Desa Karangagung 

sebagai obyek penelitian karena 

daerah tersebut merupakan salah satu 

daerah penghasil ikan di Kecamatan 

Palang.   Selain itu, terdapat usaha 

pengasapan ikan, Penjemuran Ikan 

yang dikelola oleh ibu rumah 

tangga di Desa Karangagung. 

Beberapa kaum perempuan di Desa 

Karangagung juga terlibat dalam 

membantu kepala keluarga 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Keterlibatan ibu rumah tangga di 

masyarakat pesisir termasuk hal yang 

sudah tidak jarang lagi.   

Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Dengan kata lain 

dapat dijelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang 

mengandalkan pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi pada 

obyek penelitian sehingga dihasilkan 

data yang menggambarkan secara 

rinci dan lengkap tentang obyek 

penelitian. 

Pengambilan data dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik 

wawancara mendalam dilakukan 

terhadap Kepala Desa Karangagung. 

Dengan analisis data distrukturkan 

dan mengikuti pola pengembangan 

kategori terbuka, memilih satu 

kategori untuk menjadi fokus dari 

teori tersebut, dan kemudian 

memperinci kategori tambahan 

(coding aksial) untuk membentuk 

model teoritis. Perpotongan dari 

kategori tersebut menjadi teori 

(Coding selektif). 

Tahapan analisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut:  
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a. Membaca/mempelajari data, 

menandai kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada dalam data,  

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, 

berupaya menemukan tema-tema 

yang berasal dari data.  

c. Menuliskan ‘model’ yang 

ditemukan. 

d. Koding yang telah dilakukan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pedagang produk hasil 

olahan dari ikan di Desa 

Karangagung Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban pada dasarnya 

adalah Ibu-ibu rumah tangga 

masyarakat nelayan. Yang biasanya 

hanya menjual hasil tangkapan 

nelayan berupa ikan mentah untuk 

dijual langsung ke konsumen. 

Namun karena desakan ekonomi 

keluarga yang terus bertambah, 

akhirnya banyak usaha baru yang di 

munculkan Ibu-ibu rumah tangga 

masyarakat nelayan, seperti 

diantaranya pengeringan ikan, 

pengasapan ikan, Bakso Ikan, nagget 

ikan, sampai pada petis Ikan. Selain 

desakan ekonomi, Ibu-ibu rumah 

tangga yang berinisiatif melakukan 

usaha pengolahan ikan sendiri 

disebabkan karena keuntungan ikan 

yang sudah diolah dirasakan sangat 

berbeda dengan harga ikan mentah.  

Salah satu responden mengatakan 

bahwa produk hasil olahan dari ikan di 

Desa Karangagung Kecamatan Palang 

memang terkenal, sehingga banyak 

pengepul dari desa desa lain, 

bahkan dari luar kota untuk di 

pasarkan kekota kota besar. Salah 

satunya yang paling banyak diminati 

adalah olahan ikan kering dan petis 

ikan. Keadaan tersebut memberikan 

dampak penambahan pendapatan 

bagi masyarakat nelayan, khususnya 

di Desa Karangagung. 

Berdasarkan analisis 

pendapatan yang di dapat oleh ibu 

ibu rumah tangga nelayan di Desa 

Karangagung Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban, diketahui rata-rata 

memperoleh penghasilan antara 

Rp.700.000,- s/d 1.000.000,- 

PerBulan, ini membuktikan bahwa 

pendapatan ibu-ibu rumah tangga 

bisa membantu pendapatan ekonomi 

rumah tangga masyarakat nelayan 

dan juga menurut hasil penelitian 

pendapatan diatas tidak hanya 

membantu dalam ekonomi rumah 

tangga namun juga bisa menyisikan 

sebagian untuk tabungan keluarga.  

Dari hasil penelitian 

didapatkan beberapa strategi yaitu 
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pertama, strategi menumbuh 

kembangkan kesadaran dari 

komunitas ibu rumah tangga nelayan 

agar berpartisipasi ikut bekerja untuk 

menunjang sosial ekonomi rumah 

tangga nelayan, khususnya bagi 

nelayan kecil. Kedua, strategi 

menjadikan komunitas ibu rumah 

tangga sebagai basis dan memegang 

peranan sentral dalam mengelola 

potensi sumber daya sosial-ekonomi 

rumah tangga. Dan ketiga, Strategi 

menerapkan diversifikasi pekerjaan 

di Desa Karangagung dikalangan 

komunitas ibu rumah tangga nelayan. 

Diversifikasi pekerjaan di Desa 

Karagagung lebih tepat jika 

diterapkan dikalangan komunitas ibu 

rumah tangga nelayan daripada 

terhadap kaum nelayannya sendiri, 

hal ini dikarenakan ibu rumah tangga 

nelayan lebih banyak melewatkan 

waktunya di darat sementara nelayan 

lebih banyak melewatkan waktunya 

di Laut.  

Dari beberapa strategi yang 

ada tersebut perlu ditindaklanjuti 

yaitu pertama, strategi menumbuh 

kembangkan kesadaran dari 

komunitas ibu rumah tangga nelayan 

agar berpartisipasi ikut bekerja untuk 

menunjang sosial ekonomi rumah 

tangga nelayan, khususnya bagi 

nelayan kecil. Hal ini bisa dilakukan 

dengan adanya penyuluhan 

penyuluhan usaha, khususnya usaha 

pengolahan hasil laut. 

Kedua, strategi menjadikan 

komunitas ibu rumah tangga sebagai 

basis dan memegang peranan sentral 

dalam mengelola potensi sumber 

daya sosial-ekonomi rumah tangga. 

Hal ini bisa dilakukan dengan 

pembentukan Koperasi Ibu-ibu 

Rumah Tangga Nelayan atau 

pembentukan Komunitas usaha Ibu-

ibu Rumah Tangga Nelayan. 

Dan ketiga, Strategi 

menerapkan diversifikasi pekerjaan 

di Desa Karangagung dikalangan 

komunitas ibu rumah tangga nelayan. 

Hal ini bisa dilakukan dalam 

pembagian jenis jenis usaha 

khususnya usaha pengolahan hasil 

laut, seperti diantanranya 

pengeringan ikan, pengasapan ikan, 

Bakso Ikan, nagget ikan, sampai 

pada petis Ikan. 

 
KESIMPULAN  

Dengan Demikian dapat 

disimpulkan, bahwa salah satu cara 

untuk meningkatkan ekonomi pada 

masyarakat nelayan antara lain 

adalah dengan cara pemberdayaan 
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komunitas Ibu-ibu rumah tangga 

masyarakat nelayan dengan 

menerapkan tiga strategi yang ada, 

yaitu: pertama, strategi menumbuh 

kembangkan kesadaran dari 

komunitas ibu rumah tangga nelayan 

agar berpartisipasi ikut bekerja untuk 

menunjang sosial ekonomi rumah 

tangga nelayan, khususnya bagi 

nelayan kecil. Kedua, strategi 

menjadikan komunitas ibu rumah 

tangga sebagai basis dan memegang 

peranan sentral dalam mengelola 

potensi sumber daya sosial-ekonomi 

rumah tangga. Ketiga, Strategi 

menerapkan diversifikasi pekerjaan 

di Desa Karangagung dikalangan 

komunitas ibu rumah tangga nelayan. 

Oleh karena itu ibu-ibu rumah tangga 

sangat diperlakuan sebagai modal 

sosial pembangunan masyarakat 

pesisir, sehingga kesejahteraan 

masyarakat nelayan di Desa 

Karangagung Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban khususnya 

menjadi semakin lebih baik. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio visual terhadap kemampuan siswa menemukan konsep dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di MA Mu`allimin NW Pancor tahun 

pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas X di MA Mu`allimin NW Pancor tahun pelajaran 2015/2016. 

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Kelas X IPS 2 sebagai kelas 

eksperimen, sedangkan kelas X IPS 1 sebagai kelas kontrol. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah pretest-posttest control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes untuk mengukur kemampuan siswa menemukan konsep dan tes untuk hasil belajar siswa, 

lembar observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji normalitas data dengan chi-

kuadrat, uji homogenitas dan uji hipotesis uji-t. 

 Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterlaksanaan model pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio visual terhadap kemampuan siswa menemukan konsep pada kelas 

eksperimen yaitu memperoleh nilai rata-rata 88,97 dan standar deviasi 4,17, sedangkan hasil 

belajar siswa pada kelas kontrol yaitu memperoleh nilai rata-rata 76,17 dan standar deviasi 8,33. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil uji hipotesis secara parsial untuk kemampuan siswa 

menemukan konsep menunjukkan thitung 4,444 > ttabel 2,021, sedangakan untuk hasil belajar siswa 

diperoleh thitung 3,36 >ttabel 2,021. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) 

diterima yang berarti bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dengan media 

audio visual berpengaruh positif terhadap kemampuan siswa menemukan konsep dan hasil belajar 

siswa  pada mata pelajaran ekonomi kelas X di MA Mu`allimin NW Pancor tahun pelajaran 

2015/2016. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Discovery Learning, Media Audio Visual, Kemampuan Siswa 

Menemukan Konsep, Hasil Belajar 

 

Pendidikan adalah usaha sadar 

dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu 

kegiatan yang sadar akan tujuan, 

maka dalam pelaksanaannya berada 

dalam suatu proses yang berkesinam 

bungan dalam setiap jenis dan jenjang 

pendidikan (Djamarah dan Zain, 

2013:22).  

mailto:Danang_irenk@yahoo.com
mailto:dewira24@yahoo.com
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Berdasarkan observasi awal , 

wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan peneliti di MA Mu`allimin 

NW Pancor ditemukan beberapa 

masalah yang sering muncul dalam 

proses belajar mengajar ekonomi 

pada materi akuntansi, yaitu berasal 

dari faktor guru yang masih 

menggunakan metode pembelajaran 

konvesional serta kemampuan guru 

dalam memanfaatkan media 

pembelajaran yang sudah disediakan 

sekolah juga masih belum maksimal 

terutama dalam memanfaatkan media 

pembelajaran yang berbasis 

elektronik. 

Adapun masalah yang 

bersumber dari peserta didik dalam 

pembelajaran akuntansi, yaitu peserta 

didik kurang memiliki dasar 

matematika, kurangnya kesadaran 

peserta didik untuk membawa alat 

bantu belajar akuntansi, peserta didik 

belum bisa mengkomunikasikan hasil 

belajar, adanya peserta didik yang 

ribut  dan tidak memeperhatikan saat 

guru menjelaskan di depan kelas serta 

kurangnya keaktifan peserta didik 

dalam bertanya maupun menyapaikan 

pendapat. 

Untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam proses belajar mengajar, guru 

harus memiliki sensitifitas yang tinggi 

untuk menghadirkan model 

pembelajaran baru yang dapat 

menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan baik. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dalam proses 

belajar mengajar dapat berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar, 

karena besar kecilnya perhatian siswa 

terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dipengaruhi 

oleh cara penyajiannya. Oleh sebab 

itu model pembelajaran yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan siswa 

diatas adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio visual. 

Tujuan penelitian ini adalah 

(1) Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model pembelajaran 

discovery learning dengan media 

audio visual terhadap kemampuan 

siswa menemukan konsep pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di MA 

MU’ALIMIN NW PANCOR Tahun 

2016. (2) Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model pembelajaran 

discovery learning dengan media 

audio visual terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi 
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kelas X di MA MU’ALIMIN NW 

PANCOR Tahun 2016. 

Belajar penemuan adalah 

proses belajar dimana guru harus 

menciptakan situasi belajar yang 

problematis, menstimulus siswa 

dengan pertanyaan-pertanyaan, 

mendorong siswa mencari jawaban 

sendiri, dan melakukan eksperimen. 

Belajar penemuan pada akhirnya 

dapat meningkatkan penalaran dan 

kemampuan untuk berpikir secara 

bebas dan melatih keterampilan 

kognitif siswa dengan cara 

menemukan dan memecahkan 

masalah yang ditemui dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki dan 

menghasilkan pengetahuan yang 

benar-benar bermakna bagi dirinya. 

Kata kunci metode discovery  adalah 

’siswa menemukan sendiri’ 

(Suherman,dkk, 2001).  

Bagi seorang guru 

penggunaan media pengajaran 

merupakan sarana yang sangat 

penting dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar (KBM). Media 

merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan 

baik berupa benda, manusia, ataupun 

peristiwa yang memungkinkan anak 

didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. Media yang biasa 

digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar secara garis besar 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

media visual, media audio, dan media 

audio-visual. Salah satu bentuk media 

pembelajaran yang digunakan pada 

penelitian ini adalah media audio 

visual. Djaramah dan Zain (2013: 

124) menyatakan bahwa media audio 

visual adalah media yang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar. 

Kegiatan akhir dalam 

pembelajaran adalah proses evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa dalam 

menemukan konsep dan hasil belajar. 

Adapun yang dimaksud dengan 

menemukan konsep menurut Dahar 

(2003:24), penemuan konsep sebagai 

kemampuan siswa dalam menemukan 

dan memahami makna secara ilmiah 

baik teori maupun penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan definisi penemuan konsep 

yang lebih komprehensif 

dikemukakan oleh Bloom dalam 

Rustaman (2005:247), yaitu 

Penemuan konsep adalah kemampuan 

menangkap pengertian-pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu 

materi yang disajikan ke dalam 
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bentuk yang lebih dipahami, mampu 

memberikan interpretasi dan mampu 

mengaplikasikannya. Seseorang dapat 

dikatakan menemukan konsep jika 

orang tersebut benar-benar 

memahami konsep yang dipelajarinya 

sehingga mampu menjelaskan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri sesuai 

dengan pengetahuan yang 

dimilikinya, tetapi tidak mengubah 

makna yang ada di dalamnya. 

 Kemampuan siswa 

menemukan konsep nantinya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Menurut Kunandar (2014: 62) 

hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif maupun psikomotor yang 

dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Lebih lanjut Bloom (dalam 

Hanafiah & Suhana, 2009: 20-22) 

menjelaskan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan.Hasil belajar 

yang dicapai pada penelitian ini yaitu 

pada ranah pengetahuan yaitu 

pengetahuan pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis. 

Ranah sikap yaitu kerjasama dan 

tanggung jawab, sedangkan ranah 

keterampilan yaitu keterampilan 

proses mengamati dan 

mengomunikasikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksperimen yaitu penelitian 

yang sengaja dilakukan untuk 

menimbulkan suatu kejadian atau 

keadaan yang akan diteliti. Penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang dikendalikan (Sugiyono, 

2012: 72). Adapun jenis eksperimen 

pada penelitian ini yaitu eksperimen 

semu (quasi eksperiment), karena 

tidak semua variabel yang muncul 

dan kondisi eksprimen dapat 

dikontrol secara ketat (full 

randomize). 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 

membandingkan antara kelas 

eksperimen yang menggunakan 

metode discovery learning dengan 

media audio visual dengan kelas 

kontrol yang menggunakan metode 

ceramah (konvensional). Dengan 

demikian dalam penelitian ini harus 

ada dua kelas, satu kelas sebagai 
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kelas pembanding. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan Desain 

Control Group (Pre-Test Post-Test).  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X MA 

Mu’allimin NW Pancor yang terdiri 

dari 195 siswa dan terbagi dalam 6 

kelas, 3 kelas IPS dan 3 kelas IPA. 

Pengambilan sampel yang 

dilakukan secara random (acak) yang 

pengambilan sampelnya 

menggunakan kelas-kelas yang 

dianggap memiliki kemampuan yang 

sama disebut juga dengan cluster 

random sampling. 

Penelitian ini terdiri dari dua 

variable yaitu variable bebas dan 

variable terikat. Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah 

pemberian perilaku pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning 

dengan media audio visual (X). 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa menemukan 

konsep (Y1) dan hasil belajar (Y2) 

siswa kelas X pada mata pelajaran 

ekonomi dengan menngunakan model 

pembelajaran discovery learning 

dengan media audio visual yang 

diperoleh dari data tes tertulis. 

Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode tes, 

observasi, dan dokumentasi. Uji coba 

instrumen menggunakan validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda. Adapun Teknis analisis 

data menggunakan deskripsi data, uji 

prasyarat dengan uji normalitas data, 

uji homogenitas dan uji hipotesis.  

 

PEMBAHASAN 

Penelitian eksperimen ini 

dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa menemukan 

konsep dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

X MA Mu’allimin NW Pancor, 

dengan penerapan 

modelpembelajaran Discovery 

Learning dengan Media Audio 

Visual.Dari hasil evaluasi 

memberikan gambaran tentang sejauh 

mana kemampuan siswa menemukan 

konsep dan memberikan gambaran 

tentang hasil belajar siswa terhadap 

penggunaan model pembelajaran 

Discovery Learning dengan Media 

Audio Visual. 

Adapun hal-hal yang perlu 

dipersiapkan peneliti sebelum 

melaksanakan penelitian di kelas 
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eksperimen dan kontrol adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

b. Membuat alat evaluasi untuk 

mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa menemukan 

konsep 

c. Membuat alat evaluasi untuk 

hasil belajar siswa 

Dalam penelitian ini, hasil 

pre-test  kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Hal ini dimaksudkan hanya untuk 

mengetahui kemampuan awal dari 

kedua kelompok. Untuk hasil post-

test kedua kelompok dibandingkan 

dengan tujuan untuk melihat 

pengaruh perlakuan yang diberikan 

kepada kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang tidak mendapatkan perlakuan. 

Adapun sebaran nilai pre-test 

kelas eksperimen memiliki rentangan 

45-100 dengan rata-rata (mean) 74,53 

dan standar deviasi 9,17. Sedangkan 

nilai post-test kelas eksperimen 

memiliki rentangan 75-100 dengan 

nilai rata-rata (mean) 88,97 dan 

standar deviasi 4,17.  

 
 

Tabel 1. Ringkasan Perhitungan 

Statistik Sederhana Data 
Kemampuan Siswa 

Menemukan Konsep Untuk 
Kelas Eksperimen 

Keterangan Kelas Eksperimen 

Jumlah Sampel 34 

Penilaian Pre-test Post-test 

Nilai Maksimal 
Nilai Minimal 
Mean 
Sandar Deviasi 

100 
45 

74,53 
9,17 

100 
75 

88,97 
4,17 

 

Sebaran nilai pre-test kelas 

kontrol memiliki rentangan 35-100 

dengan rata-rata (mean) 72,87 dan 

standar deviasi 10,83. Sedangkan 

nilai post-test kelas kontrol memiliki 

rentangan 50-100 dengan nilai rata-

rata (mean) 76,17 dan standar deviasi 

8,33. 

Tabel 2. Ringkasan Perhitungan 

Statistik Sederhana Data 
Kemampuan Siswa 

Menemukan Konsep Untuk 
Kelas kontrol 

Keterangan Kelas Kontrol 

Jumlah Sampel 30 

Penilaian Pre-test Post-test 

Nilai Maksimal 
Nilai Minimal 
Mean 
Sandar Deviasi 

100 
35 

72,87 
10,83 

100 
50 

76.17 
8,33 

 
Adapun sebaran nilai pre-test 

kelas eksperimen memiliki rentangan 

48-88 dengan rata-rata (mean) 65,76 

dan standar deviasi 6,67. Sedangkan 

nilai post-test kelas eksperimen 

memiliki rentangan 58-100 dengan 

nilai rata-rata (mean) 80,35 dan 

standar deviasi 7.  
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Tabel 3. Ringkasan Perhitungan 
Statistik Sederhana Data 

Hasil Belajar Siswa Untuk 
Kelas Eksperimen 

Keterangan Kelas Eksperimen 

Jumlah Sampel 34 

Penilaian Pre-test Post-test 

Nilai Maksimal 
Nilai Minimal 
Mean 
Sandar Deviasi 

88 
48 

65,76 
6,67 

100 
58 

80,35 
7 

 

Sebaran nilai pre-test kelas 

kontrol memiliki rentangan 50-95 

dengan rata-rata (mean) 65,60 dan 

standar deviasi 7,5. Sedangkan nilai 

post-test kelas kontrol memiliki 

rentangan 55-100 dengan nilai rata-

rata (mean) 75,67 dan standar deviasi 

6,67.  

Tabel 4. Ringkasan Perhitungan 

Statistik Sederhana Data 
Hasil Belajar Siswa Untuk 

Kelas kontrol 
Keterangan Kelas Kontrol 

Jumlah Sampel 30 

Penilaian Pre-test Post-test 

Nilai Maksimal 
Nilai Minimal 
Mean 
Sandar Deviasi 

95 
50 

65,60 
7,5 

95 
55 

75,67 
6,67 

 

Adapun hasil perhitungan 

analisis uji normalitas untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

sebagai berikut: 

 
Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji 
Normalitas Data Kemampuan Siswa 

 Menemukan Konsep 

Kelas 

X2 hitung X2 
tab

el 

Kriteri

a 
Pre-

test 

Post-

test 

Eksperi
men 

-91, 
247 

-160, 
433 

48, 
6 

Normal 

Kontrol -57, 
25 

-315, 
377 

42, 
557 

Normal 

 
Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji 
Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Kelas 

X2 hitung 
X2 

tabel 
Krite

ria 
Pre-
test 

Post-
test 

Eksperi
men 

-32, 
249 

-72, 
601 

48,6 Norm
al 

Kontrol -36, 
295 

-51, 
278 

42, 
557 

Norm
al 

 
Pengujian homogenitas data 

dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah varians kedua 

kelompok data tersebut homogeny 

atau tidak. Untuk pengujian 

homogenitas data diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 
Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Data 

Kemampuan Siswa Menemukan 
Konsep 

No Kelas Varians Fhitu

ng 

Ftab

el 

Krite

ria 

1 Eksperi
men 

125,42 
0,39 1,89 

Hom
ogen 

2 Kontrol 321,86 

Dengan kriteria keputusan 

Fhitung < Ftabel beratri data bersifat 

homogen. Pada taraf signifikasi 5% 

dengan pembilang 34 dan penyebut30 

maka dapat disimpulkan Fhitung 0,39 < 

Ftabel 1,89 maka data kemampuan 

siswa menemukan konsep bersifat 

homogen. 

 
Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Data 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas Varians Fhitung Ftabel Kriter



 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

981 
 

ia 

Eksperimen -822,35 
-2,93 1,89 

Homo
gen Kontrol 280,85 

Dengan kriteria keputusan 

Fhitung < Ftabel beratri data bersifat 

homogen. Pada taraf signifikasi 5% 

dengan pembilang 34 dan penyebut 

30 maka dapat disimpulkan Fhitung -

2,93 < Ftabel 1,89 maka data 

kemampuan hasil belajar siswa 

bersifat homogen. 

 
Tabel 9. Uji Parsial Kemampuan 

Siswa Menemukan Konsep 
Kelas rxy 

Eksperimen 0,62 

T hitung 4,444 

T tabel 2,021 

 
Berdasarkan hasil uji parsial 

untuk variabel kemampuan siswa 

menemukan konsep diperoleh thitung 

4,444> ttabel2,021 maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan  hipotesis alternative 

(Ha) diterima.Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan model 

Discovery Learning dengan  media 

audio visual berpengaruh positif 

terhadap kemampuan siswa 

menemukan konsep pada mata 

pelajaran Ekonomi kelas X di MA 

Mu`allimin NW Pancor. 

 
Tabel 10. Uji Parsial Hasil Belajar 

Siswa 

Kelas rxy 

Eksperimen 0,513 

T hitung 3,36 

T tabel 2.021 

 

Berdasakan hasil uji parsial 

untuk variabel hasil belajar siswa 

diperoleh thitung 3,36> ttabel 2,021 maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan  

hipotesis alternative (Ha) 

diterima.Jadi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penggunaan model discovery 

learning dengan media audio visual 

berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran 

Ekonomi kelas X di MA Mu`allimin 

NW Pancor. 

Adapun langkah-langkah 

dalam penerapan model Discovery 

Learning adalah sebagai berikut: 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian 

rangsangan) 

Pertama-tama peserta didik 

dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungannya, 

kemudian dilanjutkan untuk tidak 

memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan untuk menyelidiki 

sendiri.Di samping itu guru dapat 

memulai kegiatan pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan, 

anjuran membaca buku, dan 

aktivitas belajar lainnya yang 

mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah.Stimulasi 



 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

982 
 

pada tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan kondisi interaksi 

belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu 

peserta didik dalam 

mengeksplorasi bahan. 

b. Problem statement (pernyataan/ 

identifikasi masalah) 

Pada tahap ini, guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban 

sementara atas pertanyaan 

masalah)  

c. Data collection (Pengumpulan 

Data) 

Ketika eksplorasi berlangsung 

guru juga memberi kesempatan 

kepada para peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang 

relevan sebanyak-banyaknya 

untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis.Pada tahap ini 

berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan atau membuktikan 

benar tidaknya hipotesis. Dengan 

demikian peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan 

(collection) berbagai informasi 

yang relevan, membaca literatur, 

mengamati objek, wawancara 

dengan nara sumber, melakukan 

uji coba sendiri dan sebagainya.  

d. Data Processing (Pengolahan 

Data) 

Pengolahan data merupakan 

kegiatan mengolah data dan 

informasi yang telah diperoleh 

para peserta didik baik melalui 

wawancara, observasi, dan 

sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Semua informasi hasil bacaan, 

wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, 

diacak, diklasifikasikan, 

ditabulasi, bahkan bila perlu 

dihitung dengan cara tertentu serta 

ditafsirkan pada tingkat 

kepercayaan tertentu.  

e. Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini peserta didik 

melakukan pemeriksaan secara 

cermat untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis yang 

ditetapkan tadi dengan temuan 

alternatif, dihubungkan dengan 

hasil data processing. Verifikasi 

bertujuan agar proses belajar 

berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan 
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kepada peserta didik untuk 

menemukan 

f. Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik 

kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat 

dijadikan prinsip umum dan 

berlaku untuk semua kejadian 

atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi. 

Berdasarkan hasil verifikasi maka 

dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. 

 
Sebelum dan sesudah 

melakukan perlakuan, peneliti 

memberkan tes berupa pre-test dan 

post-test kepada kelompok 

eksperimen.Kelas yang diberikan 

perlakuan menunjukkan respon yang 

diharapkan peneliti.Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa 

kemampuan siswa menemukan 

konsep  ketika diberikan perlakuan 

model Discovery Learning denga 

media audio visual terlihat lebih 

tinggi dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran menjadi tercapai. Hal 

tersebut dapat dilihat dari skor rata-

rata kemampuan siswa menemukan 

konsep pada pre-test yaitu 74,53 

meningkat menjadi 88,97 yang 

tergolong dalam kategori sangat 

tinggi. 

Begitu pula dengan hasil 

belajar siswa setelah diberikan 

perlakuan menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dari sebelum 

dilakukan perlakuan. Hal tersebut 

terlihat dari nilai rata-rata yang 

diperoleh pada pre-test (65,75) 

meningkat menjadi 80,35 setelah 

diberikan perlakuan. 

Peningkatan kemampuan 

menemukan konsep dan hasil belajar 

peserta didik setelah diberikan 

perlakuan model Discovery Learning 

dengan media audio visual sesuai 

dengan gambaran umum Discovery 

Learning yang menunjukkan 

bagaiman peserta didik dan guru 

sama-sama aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diatas, penerapan model Discovery 

Learning dengan media audio visual 

menunjukkan hasil analisis deskripsi 

data kelas eksperimen memiliki nilai 

rata-rata lebih tinggi setelah diberi 

perlakuan dibandingkan dengan nilai 

rata-rata yang diperoleh kelas kontrol. 

Hal ini berarti bahwa penerapan 

model pembelajaran Discovery 
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Learning dengan media audio visual 

berpengaruh positif terhadap 

kemampuan siswa menemukan 

konsep dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas X di 

MA Mu`allimin NW Pancor tahun 

pelajaran 2015-2016. 

Keadaan ini sesuai dengan teori 

(Hanafiah dan Suhana, 2009 : 79) 

tentang kelebihan model 

pembelajaran Discovery Learning, 

yakni : 

1. Siswa belajar bagaimana belajar 

melalui proses penemuan  

2. Membantu peserta didik untuk 

megembangkan kesiapan, serta 

penguasaan keterampilan dalam 

proses kognitif 

3. Peserta didik memperoleh 

pengetahuan secara individual 

sehingga dapat dimengerti dan 

mengendap dalam pikirannya 

4. Metode penemuan 

membangkitkan gairah peserta 

didik  dalam belajar 

5. Metode penemuan 

memungkinkan peserta didik 

bergerak untuk maju sesuai 

dengan kemampuannya sendiri 

6. Memperkuat dan menambah 

kepercayaan pada diri sendiri 

dengan proses menemukan 

sendiri karena pembelajaran 

berpusat pada peserta didik 

dengan peran guru yang sangat 

terbatas yakni sebagai teman 

belajar atau fasilitator. 

 
Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian terdahulu 

yang dilkukan oleh Kardian F Rahmi, 

Rachmat Sahputra, Rody Putra 

Sartika (2015) dengan judul Pengaruh 

Model Pembelajaran Guided 

Discovery Pada Larutan Penyangga 

(Buffer) Terhadap Pemahaman 

Konsep Siswa Kelas XI IPA SMA 

Taruna Bumi Khatulistiwa dengan 

menggunakan metode quasi-

eksperimen dengan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah 

nonequivalent control group design. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik pengukuran 

menggunakan instrumen tes hasil 

belajar. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pemahaman konsep yang 

signifikan antara siswa yang belajar 

dengan model konvensional dan 

siswa yang belajar dengan model 

guided discovery learning.  

Selain itu juga adapun hasil 

penelitian  terdahulu yang dilakukan 
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oleh Sanawiyah (2011) dengan judul 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Dengan Metode Discovery  Melalui 

Media Gambar Pada Mata 

Pembelajaran IPS Ekonomi Kelas X 

SMA Islam Sumbawa Tahun 

2010/2011 dengan menggunakan 

metode tes diperoleh hasil Nilai rata-

rata hasil belajar pada kelompok 

kontrol 39,99 dan standar deviasi 5,56 

untuk pree tes sedangkan untuk post 

test rata-rata 58,33 dan standat deviasi 

5 sedangkan kelompok  eksperimen 

rata-rata 48,33 dan standar deviasi 

8,33 untuk pree test sedangkan untuk 

post test rata-rata 81,66 dan standat 

deviasi 5. Dari hasil pengolahan data 

dengan menggunakan rumus uji t 

ternyata diperoleh harga hitung 2,84 

pada taraf signifikan 5% dan daya 

beda 31 diperoleh t tabel 1,67 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan metode  discovery 

melalui media gambar lebih baik dari 

hasil belajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan metode ceramah pada 

pembelajaran IPS Ekonomi siswa 

kelas X SMA Islam Sumbawa Tahun 

pelajaran 2010/2011.  

Berdasarkan pemaparan hasil 

penelitian terdahulu diatas yang 

menyatakan tentang keberhasilan 

penggunaan model pembelajaran  

Discovery Learning, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

model pembelajaran Discovery 

Learning berpengaruh positif 

terhadap kemampuan siswa 

menemukan konsep dan  hasil belajar 

siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

Model pembelajaran 

Discovery Learning dengan media 

audio visual berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan siswa 

menemukan konsep pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di MA 

Mu`allimin NW Pancor tahun 

pelajaran 2015-2016. Terbukti dengan 

nilai rata-rata kelas eksperimen 88,97 

dan standar deviasi 4,17, sedangkan 

pembelajaran yang menggunakan 

metode konvensional  nilai rata-rata 

76,17 dan standar deviasi 8,33. 

Analisis pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji parsial didapat nilai 

thitung 4,444 dan ttabel2,021,maka thitung 

lebih besar dari ttabel sehingga 

dihasilkan keputusan bahwa Ho 



 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

986 
 

ditolak dan hipotesis Ha diterima 

artinya bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio visual 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemampuan siswa 

menemukan konsep. 

Model pembelajaran 

Discovery Learning dengan media 

audio visual berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi kelas X 

di MA Mu`allimin NW Pancor tahun 

pelajaran 2015-2016. Terbukti dengan 

nilai rata-rata kelas eksperimen 80,35 

dan standar deviasi 7, sedangkan 

pembelajaran yang menggunakan 

metode konvensional  nilai rata-rata 

75,67 dan standar deviasi 6,67. 

Analisis pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji parsial didapat nilai 

thitung 3,36 dan ttabel 2,021,maka thitung 

lebih besar dari ttabel sehingga 

dihasilkan keputusan bahwa Ho 

ditolak dan hipotesis Ha diterima 

artinya bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio visual 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. 

Agar pelaksanaan proses 

belajar mengajar berlangsung dengan 

lancar khususnya pada mata pelajaran 

ekonomi, ada berapa hal yang perlu di 

perhatikan diantaranya: 

1. Agar penerapan metode 

pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio 

visual hasilnya lebih baik, maka 

sebaiknya siswa membawa buku 

atau pun literatur lain selain 

yang diberikan oleh guru. Agar 

refrensi siswa dalam 

pemahaman materi lebih luas 

lagi sehingga dalam berdiskusi 

lebih menarik lagi 

2. Diharapkan guru ekonomi 

menerapkan metode 

pembelajaran Discovery 

Learning dengan media audio 

visual sebagai variasi model 

pembelajaran pada pokok 

bahasan konsep dasar ilmu 

ekonomi karena memiliki 

banyak kelebihan yang telah 

dipaparkan pada tinjaun pustaka 

dan  terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan 

siswa menemukan konsep dan 

hasil belajar siswa. 
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Abstrak 

 
Inovasi dalam media pembelajaran dapat dihadirkan secara langsung dihadapan siswa khususnya 
untuk mata pelajaran ekonomi. Inovasi inibertujuan untukmelatih siswa dalam mengenal lingkungan 
sosial disekitarnya sehinggasiswa mampu berpikir secara rasional, logis, sistematis, kritis, 
kreatif.Siswa juga diharapkandapat beradaptasi pada berbagai situasi dan kondisi. Penerapan 
pembelajaran ekonomi menekankan pada aspek pengetahuan dan pengalaman yang dapat secara 
langsung dirasakan oleh siswa.Dalam hal inidibutuhkan peran pendidikan ekonomi untuk memberi 
literatur yang menjadi sumber materi pembelajaran ekonomi. Materi pembelajaran inimeletakkan 
dasar pemikiran yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Pancasila dan UUD 1945 demi membentuk 
serta melahirkan SDM pelaku ekonomi Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan bangga 
berperilaku ekonomi yang berjati diri Indonesia. Pemanfaatanmultimedia pembelajaran ekonomi 
dapat menyajikan konsep dan keterampilandalam berekonomi yang sesuai dengan nilai ekonomi 
Indonesia. Kelebihan multimedia interaktifdalam menjelaskan suatu konsep dapat menuntut siswa 
bereksplorasi dan menganalisis materi yang dipelajari sehingga siswa dapat membangun struktur 
pemahaman dalam diri mereka. Integrasiyang dijalankan antar komponen seperti suara, teks, 
animasi, gambar/grafik, dan video telah melibatkan siswa secara auditif, visual, dan kinetik. 
Integrasi ini berfungsi untuk mengoptimalkan peran indera dalam menerima informasi ke dalam 
sistem memorisehingga informasi atau pesannya mudah dimengerti. Oleh sebab itu, perlu 
ditekankan bahwa penggunaaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif di sekolah dapat 
memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri dalam mengembangkan kemampuan pemahaman dan 
pemecahan masalah ekonominya. Hal ini kemudian melandasi pentingnya pendeskripsian 
penggunaan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran ekonomi agar sekolah lain yang 
belum melakukan kegiatan yang sama dapat mencontoh untuk diaplikasikan pula di kemudian hari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan bagaimana implementasi 
multimedia pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi secara kualitatif. Jenis 
penelitian kualitatif inimemaparkan kejadian yang nyata terjadi dalam konteks sehari-hari tanpa 
dimanipulasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi 
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta 
mempelajari berbagai jurnal ilmiah, buku, website serta sumber baca lainnya demi memperoleh 
kerangka teori yang dapat menjadi landasan penelitian ini. Setelah data terkumpul, data kemudian 
diolah dan diklasifikasikan sesuai kode yang telah ditentukan untuk mempermudah analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasekolah yang memanfaatkanpembelajaran multimedia dalam 
mata pelajaran ekonomi terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: media pembelajaran, multimedia, ekonomi berwawasan Indonesia 
 

 
Proses pembelajaran 

merupakan suatu proses kompleks di 

mana siswa mengalami tahap belajar, 

perkembangan, serta pendidikan. 

Shaleh (2008:207) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam 

diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru 

akibat adanya pengalaman serta 

mailto:nadyashee@gmail.com


  National Conference On Economic Education 

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1023 

 

latihan. Hilgard dalam Airindah 

(2010:2), sebagaimana dinyatakan 

oleh Shaleh, mendefinisikan bahwa 

“learning is the process by which an 

activity originates or is changed 

through training procedures (whether 

in the laboratory or in the natural 

environment) as distinguished from 

change by factors not attributable to 

training”. Dari definisi-definisi yang 

telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa belajar membawa 

perubahan sehingga perubahan 

tersebut akan menimbulkan suatu 

kecakapan baru dan perubahan 

tersebut terjadi karena kesengajaan. 

Siswa seringkali dihadapkan 

pada beberapa masalah dalam proses 

pembelajaran baik masalah secara 

intern maupun secara ekstern. Salah 

satu masalah ekstern yang sering 

dialami oleh siswa adalah masalah 

guru dan sarana prasarana belajar. 

Masalah yang ditimbulkan dari kedua 

masalah ekstern ini seringkali saling 

berhubungan. Salah satu contohnya 

adalah ketika seorang guru sebagai 

pengajar sekaligus pendidik secara 

tidak langsung dituntut untuk mampu 

merancang bahan ajar yang menarik, 

efektif, dan kreatif untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap suatu mata pelajaran serta 

untuk mengatasi kesulitan yang 

mungkin ditemui siswa pada saat 

mempelajari suatu mata pelajaran. 

Salah satu mata pelajaran di 

mana siswa sering menemukan 

kesulitan adalah ekonomi. Mata 

pelajaran ekonomi merupakan salah 

satu mata pelajaran yang memiliki 

tujuan untuk melatih siswa mengenal 

lingkungan sosial di sekitarnya. 

Dengan mempelajari mata pelajaran 

ekonomi diharapkan siswa dapat 

beradaptasi dalam setiap kondisi di 

lingkungan. 

Pada era globalisasi yang serba 

modern dan serba terbuka, paham 

nasionalisme semakin terkikis oleh 

paham globalisme. Kondisi tersebut 

terjadi hampir di semua negara di 

dunia, tak terkecuali di Indonesia. 

Kekuatan capital asing akan semakin 

merajalela dan memperluas 

jaringannya. Dalam hubungannya 

dengan nasionalisme, negara hanya 

dijadikan sebagai alat penjaga 

keamanan dan ketertiban sementara 

kemakmuran dan kesejahteraan 

dikuasai oleh perusahaan 

multinasional yang merupakan milik 

asing. Kecenderungan pergeseran 

peran negara ke arah tersebut adalah 
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hal yang perlu diantisipasi salah 

satunya dengan meningkatkan jiwa 

nasionalisme.  

Secara umum nasonalisme 

merupakan suatu paham yang muncul 

ketika seorang warga negara 

diharuskan memilih akan status 

kebangsaan. Warga negara suatu 

bangsa tentu memiliki identitas politik 

yang ditanamkan sejak memulai 

proses pendidikan. Di Indonesia, 

penanaman konsep identitas politik 

(political identity) diwujudkan pada 

penyelenggaraan peringatan yang 

berkaitan dengan jati diri bangsa 

seperti peringatan hari kemerdekaan, 

peringatan sumpah pemuda, upacara 

setiap hari Senin, dan sebagainya. 

Seluruh kegiatan di atas merupakan 

upaya penumbuhan kesadaran akan 

identitas politik dan upaya penanaman 

jiwa nasionalisme pada sektor 

pendidikan (Hendrastomo, 2007). 

Terkait dengan upaya 

membina siswa menjadi sumber daya 

manusia yang baik, bertanggung 

jawab, serta berjiwa nasionalisme, 

sekolah perlu berupaya melakukan 

pembinaan jati diri bangsa melalui 

siswa yang telah ditantang oleh unsur 

budaya baru yang dibawa khususnya 

oleh media massa. Konflik tentu akan 

banyak terjadi dalam diri siswa ketika 

menerima segala sesuatu yang 

disampaikan oleh pihak sekolah 

dengan sesuatu yang diterima melalui 

agen budaya dari luar sekolah 

(Budimansyah, 2010). 

Disisi lain, perkembangan 

teknologi yang semakin pesat telah 

membawa perubahan yang luar biasa 

bagi kemajuan peradaban Indonesia 

yang mengakibatkan terjadinya 

globalisasi. Pada dasarnya globalisasi 

adalah suatu perubahan sosial yang 

terjadi akibat transkulturasi dan 

perkembangan teknologi. Salah satu 

dampak globalisasi yaitu pada bidang 

ekonomi. Globalisasi ekonomi erat 

kaitannya dengan perdagangan bebas, 

dimana kehidupan ekonomi secara 

global dan terbuka bergerak menuju 

liberalisasi. Liberalisasi ekonomi 

menempatkan peran swasta sebagai 

tokoh utama dari pelaku ekonomi 

dimana peran pemerintah tidak 

diperkenankan turut campur. Di dalam 

dunia ilmu ekonomi terdapat istilah 

yang kuat yang menang, sehingga 

lazimnya pengembangan ekonomi 

mengarah pada persaingan bebas dan 

jarang mementingkan moralitas 

kemanusiaan. Hal ini bertentangan 

dengan sistem ekonomi Indonesia 
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yaitu Ekonomi Pancasila yang secara 

normatif,Pancasila dan UUD 1945 

adalah landasan idiil sistem 

perekonomian di Indonesia yang lebih 

tertuju kepada ekonomi kerakyatan, 

yaitu ekonomi yang humanistic yang 

mendasarkan pada tujuan demi 

kesejahteraan rakyat. Pengembangan 

ekonomi bukan hanya mengejar 

pertumbuhan saja melainkan demi 

kemanusiaan, demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat. Maka sistem 

ekonomi Indonesia mendasarkan atas 

kekeluargaan seluruh bangsa. 

Salah satu alternatif yang dapat 

ditempuh demi menciptakan 

pendidikan yang siap menghadapi 

perdagangan di era globalisasi adalah 

dengan membekali siswa dengan 

kemampuan beradaptasi dengan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Salah satu cara yang bisa diaplikasikan 

adalah dengan penggunaan 

multimedia interaktif. Arsyad 

(2006:169) menyatakan bahwa 

multimedia yang biasa dikenal adalah 

berbagai kombinasi grafis, teks, suara, 

video, dan animasi. Penggabungan ini 

merupakan suatu kesatuan yang secara 

bersama-sama menampilkan 

informasi, pesan, dan isi pelajaran. 

Bahan ajar multimedia mampu 

memfasilitasi peserta didik yang 

memiliki gaya belajar visual, auditori, 

maupun kinestetik sehingga semua 

peserta didik dapat belajar secara 

optimal. Pada multimedia interaktif 

peserta didik dapat secara aktif 

memilih materi yang ingin dipelajari. 

Peserta didik juga dapat belajar 

dengan simulasi maupun 

permainan/latihan soal yang 

disediakan. Peran guru sebagai 

fasilitator pembelajaran senantiasa 

dituntut untuk dapat menerapkan serta 

mengembangkan proses pembelajaran 

yang efektif dan kreatif. 

Pemanfaatan berbagai sumber 

media yang salah satunya adalah 

multimedia interaktif diharapkan 

mampu meningkatkan kreativitas guru 

dalam menerapkan proses 

pembelajaran ekonomi. Namun pada 

kenyataannya belum banyak guru 

yang memiliki latar belakang 

pendidikan bidangekonomi yang 

mampu mengembangkan bahan ajar 

berbasis komputer dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan. Pembelajaran ekonomi 

seringkali dilaksanakan dengan 

metode konvensional yang berpusat 

pada guru. Hal ini menyebabkan siswa 
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kurang tertarik terhadap materi yang 

disampaikan. 

Multimedia interaktif yang 

mendukung pembelajaran ekonomi 

masih jarang dijumpai. Guru kurang 

kreatif dalam mengembangkan media 

dan memanfaatkan teknologi dalam 

pembelajaran ekonomi. Hal ini 

berimplikasi pada hasil belajar siswa 

yang belum optimal. Berpijak pada 

latar belakang di atas selanjutnya akan 

diuraikan mengenai penggunaan 

multimedia interaktif dalam 

pembelajaran ekonomi di sekolah 

serta hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam merancang multimedia 

interaktif yang berwawasan Indonesia 

sehingga selain siswa dapat 

memanfaatkan teknologi, siswa juga 

tetap berpijak pada wawasan 

Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

studi kepustakaan dan observasi. Studi 

kepustakaan adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi tersebut 

dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan 

ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 

tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain. Teori-teori yang 

mendasari masalah dan bidang yang 

akan diteliti dapat ditemukan dengan 

melakukan studi kepustakaan. 

Sedangkan observasi dilaksanakan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Malang karena sekolah ini memiliki 

satu software pembelajaran ekonomi 

berbasis multimedia berwawasan 

Indonesia. Adapun teori-teori yang 

ada dalam penelitian ini yaitu: 

 
Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa 

Latin yang berarti bentuk jamak dari 

mediumyang secara harfiah bermakna 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. 

Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim pesan kepada penerima 

pesan. Sementara AECT (Association 

of Education and Communication 

Technology, 1977) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. 

Batasan mengenai pengertian media 

sangat luas, namun kita membatasi 

pada media pendidikan saja yakni 
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media yang digunakan sebagai alat 

dan bahan kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah 

media yang digunakan dalam 

pembelajaran. Di samping sebagai 

sistem penyampai atau pengantar, 

media yang sering diganti dengan kata 

mediator, menurut Fleming 

(1987:234), adalah penyebab atau alat 

yang turut campur tangan dalam dua 

pihak dan mendamaikannya. Dengan 

istilah mediator, media menunjukkan 

fungsinya atau perannya yaitu 

mengatur hubungan yang efektif 

antara dua pihak utama dalam proses 

belajar siswa dan isi pelajaran. Hal ini 

dapat pula mencerminkan pengertian 

mediator bahwa setiap sistem 

pembelajaran yang melakukan peran 

mediasi baik guru maupun peralatan 

paling canggih dapat disebut sebagai 

media.  

Sementara itu, Gagne dan 

Briggs (1975) secara implisit 

mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video kamera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer.  

Dari beberapa teori di atas, 

dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat 

bantu yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa sebagai 

sarana pembawa pesan dari sumber 

belajar ke penerima pesan belajar 

(siswa) yang mana alat tersebut dapat 

berupa buku, film, gambar, radio, dan 

sebagainya. Sumber belajar selain 

guru inilah yang disebut sebagai 

penyalur atau penghubung pesan ajar 

yang diadakan dan/atau diciptakan 

secara terencana oleh para guru atau 

pendidik, biasa dikenal sebagai 

“media pembelajaran” (Munadi, 

2010:5). Sebagai penyaji dan penyalur 

pesan, media belajar dalam hal-hal 

tertentu bisa mewakili guru dalam 

menyajikan informasi belajar kepada 

siswa. Jika program media tersebut 

didesain dan dikembangkan secara 

baik, maka fungsi tersebut akan dapat 

diperankan oleh media meskipun 

tanpa keberadaan guru. Secara umum 

manfaat media pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru 

dan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 
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Multimedia 

Multimedia merupakan 

gabungan dari beberapa tipe objek 

media seperti tulisan (teks), suara 

(audio), film (video) dan gambar (foto). 

Gabungan dari berbagai media 

tersebut menghasilkan suatu layanan 

yang dapat dinikmati, interaktif, dan 

dinamis sehingga memberikan 

kenyamanan bagi penggunanya.  

Beberapa ahli memberikan 

pengertian tentang multimedia 

diantaranya pendapat Suyanto 

(2003:21) menyatakan bahwa dalam 

multimedia terkandung empat 

komponen penting yaitu: (a) komputer 

yang mengkoordinasikan apa yang 

dilihat dan didengar yang berinteraksi 

dengan kita, (b) harus ada link yang 

menghubungkan kita dengan 

informasi (c) harus ada alat navigasi 

yang membantu kita dengan informasi, 

dan (d) menyediakan tempat pada kita 

untuk mengumpulkan, memproses dan 

mengkomunikasikan informasi dan 

ide kita sendiri.  

Heinich, dkk (1996:260) 

menyatakan bahwa multimedia 

merupakan kombinasi dari dua atau 

lebih media yang terintegrasi dalam 

bentuk informasi atau program 

pembelajaran. Sependapat dengan 

pernyataan yang lainnya, Vaughan 

(2006:3) mendefinisikan multimedia 

adalah semua kombinasi teks, foto, 

seni grafis, suara, animasi dan elemen-

elemen video yang dimanipulasi 

secara digital. 

Menurut Barker & Tucker 

dalam (Soenarto, 2005:116) 

multimedia diartikan sebagai 

kumpulan dari berbagai peralatan 

media berbeda yang digunakan untuk 

presentasi. Dalam pengertian ini 

multimedia diartikan sebagai ragam 

media yang digunakan untuk 

penyajian materi pelajaran, misalnya 

penggunaan video, animasi, atau 

grafik yang akan disajikan dalam 

kemasan (compactdisc) dengan 

bantuan komputer. 

Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa multimedia 

pembelajaran adalah gabungan dari 

berbagai media yang menghasilkan 

suatu layanan yang dapat dinikmati, 

interaktif, dan dinamis. Terkait hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa 

multimedia pembelajaran memberikan 

kenyamanan bagi penggunanya. 

Dalam pemanfaatan multimedia 

pembelajaran, bahan, alat maupun 

metode/teknik yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran digunakan 
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dimaksudkan agar proses interaksi 

komunikasi edukatif antara gurudan 

siswa dapat berlangsung secara tepat 

guna dan berdaya guna. 

Pengembangan media 

pembelajaran berbasis multimedia 

didasarkan pada Teori Behavioristik. 

Teori ini menggunakan interaksi 

antara stimulus dan respon agar siswa 

mendapatkan hasil yang baik. Teori 

Behavioristik berpedoman terhadap 

hasil yang dapat diukur dan diamati. 

Dalam teori ini juga digunakan 

penguatan untuk mendapatkan tingkah 

laku yang diinginkan. Stimulus adalah 

apa yang merangsang terjadinya 

kegiatan belajar seperti pikiran, 

perasaan, atau hal-hal lain yang dapat 

ditangkap melalui alat indera. 

Sedangkan respon adalah reaksi yang 

dimunculkan peserta didik ketika 

belajar yang dapat pula berupa pikiran, 

perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi 

perubahan tingkah laku akibat 

kegiatan belajar dapat berwujud 

konkrit yaitu yang dapat diamati atau 

tidak konkrit yaitu yang tidak dapat 

diamati. 

Media pembelajaran berbasis 

multimedia memberikan pengalaman 

secara langsung dan bertujuan kepada 

siswa. Salah satu klasifikasi yang 

dapat menjadi acuan dalam 

pemanfaatan media adalah klasifikasi 

yang dikemukan oleh Edgar Dale yang 

dikenal dengan kerucut pengalaman 

(Cone Experience). Kerucut 

Pengalaman Dale mengklasifikasikan 

media berdasarkan pengalaman 

belajar yang akan diperoleh oleh 

peserta didik, mulai dari pengalaman 

belajar langsung, pengalaman belajar 

yang dapat dicapai melalui gambar, 

dan pengalaman belajar yang bersifat 

abstrak. Sebagaimana digambarkan 

pada kerucut pengalaman dari Edgar 

Dale, pengalaman yang bersifat 

langsung dan bertujuan adalah yang 

paling penting.Berbicara tentang 

media dan pengalaman-pengalaman 

yang dibangunnya, kita dapat 

berpedoman pada Kerucut 

Pengalaman Edgar Dale (Cone 

ofExperience). Pada gambar di bawah 

juga diperlihatkan keterkaitan dengan 

konsep Bruner (enactive, iconic, and 

symbolic learning).  

Seels dan Richey 

mengemukakan bahwa Dale 

berkeyakinan bahwa simbol dan 

gagasan yang abstrak dapat lebih 

mudah dipahami dan diserap 

manakala diberikan dalam bentuk 

pengalaman yang konkrit. Kerucut 
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Edgar Dale ini menyatukan teori 

pendidikan John Dewey dengan 

gagasan-gagasan dalam bidang 

psikologi yang tengah populer pada 

masa itu. Kerucut pengalaman 

merupakan upaya awal untuk 

memberikan alasan tentang kaitan 

teori belajar dengan komunikasi audio 

visual. Secara umum, semakin kita 

menapaki ke atas Kerucut Pengalaman 

Dale media akan menjadi yang lebih 

abstrak dan lebih banyak informasi 

yang dapat di padatkan ke dalam 

periode waktu yang singkat. Memakan 

waktu yang lebih banyak jika siswa 

melibatkan diri ke dalam pengalaman 

langsung yang nyata, pengalaman 

buatan, atau pengalaman yang 

didramatisir jika dibandingkan dengan 

penangkapan informasi dalam sebuah 

video tape, rekaman audio, 

serangkaian simbol visual (gambar) 

atau serangkaian simbol verbal. Media 

mempunyai kadar pengaruh/efektifitas 

yang bertingkat. Namun masing-

masing punya kekurangan disamping 

kelebihan yang ada. Seorang guru 

yang baik harus ahli menghadirkan 

atau menyajikan materi menggunakan 

berbagai media tersebut disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada.  

Pemikiran Edgar Dale tentang 

Kerucut Pengalaman ini merupakan 

upaya awal untuk memberikan alasan 

atau dasar tentang keterkaitan antara 

teori belajar dengan komunikasi audio 

visual yang telah menyatukan teori 

pendidikan John Dewey dengan 

gagasan-gagasan dalam bidang 

psikologi yang tengah populer pada 

masa itu. Sedangkan James Finn 

seorang mahasiswa tingkat doktoral 

dari Edgar Dale berjasa dalam 

mengusulkan bidang komunikasi 

audio visual menjadi teknologi 

pembelajaran yang kemudian 

berkembang hingga saat ini menjadi 

suatu profesi tersendiri, dengan 

didukung oleh penelitian, teori dan 

teknik tersendiri. Gagasan Finn 

mengenai terintegrasinya sistem dan 

proses mampu mencakup dan 

memperluas gagasan Edgar Dale 

tentang keterkaitan antara bahan 

dengan proses pembelajaran. 

 
Perangkat Lunak Multimedia 

Perangkat lunak multimedia 

adalah perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengolah beberapa 

media informasi, seperti teks, 

image/gambar, audio, grafik, video, 

dan interaktif.  
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Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar (Komara, 

2014: 29). Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses perolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar berjalan 

dengan baik. 

Peserta didik merupakan 

makhluk individu yang mempunyai 

perbedaan yang khas, seperti 

perbedaan intelegensi, minat bakat, 

hobi, tingkah laku maupun sikap, 

mereka berbeda pula dalam hal latar 

belakang kebudayaan, sosial, ekonomi 

dan keadaan orang tua. Pendidik harus 

memahami perbedaan peserta didik 

secara individu sehingga dapat 

menyesuaikan metode pengajaran 

yang tepat. Selain metode, terdapat 

komponen-komponen pembelajaran, 

antara lain: siswa, guru, tujuan, materi, 

sarana/ alat, evaluasi, 

lingkungan/konteks. 

 

Pengembangan SDM yang Berjiwa 

Nasionalisme 

Masyarakat Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat dunia dewasa 

ini sedang memasuki suatu era yang 

bergerak begitu cepat yaitu era 

globalisasi. Globalisasi adalah suatu 

tatanan kehidupan manusia yang 

secara global telah melibatkan seluruh 

umat manusia (Anwar, 2006). Pada 

dasarnya globalisasi adalah suatu 

perubahan sosial yang terjadi akibat 

transkulturasi dan perkembangan 

teknologi. Globalisme melahirkan 

suatu masyarakat terbuka dan 

merupakan konsekuensi dari 

masyarakat yang semua manusia 

mempunyai kesempatan sama untuk 

menyumbangkan potensinya bagi 

kebahagiaan diri dan masyarakatnya.  

Pengembangan sumber daya 

manusia adalah memberdayakan 

manusia, karena melalui keberdayaan 

manusia, mereka tidak hanya sekedar 

mampu memilih tetapi juga 

mempunyai kemampuan untuk 

memilih, menggunakan 

kemampuannya sebagai haknya dan 

juga kewajibannya (Anwar, 2006). 

Harus diyakini bahwa manusia yang 

berkualitas adalah manusia yang 

berdaya, dalam arti memiliki 
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kemampuan kognitif, psikomotorik, 

dan afektif yang mampu diaplikasikan 

dalam kehidupan nyata di masyarakat.  

Dalam konteks nasional, 

pendidikan diharapkan memiliki sosok 

manusia (SDM) sebagaimana 

dirumuskan dalam UUSPN No. 2 

tahun 1989 pasal 4, yaitu manusia 

Indonesia seutuhnya yang cerdas, 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, berkepribadian yang mantap 

dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.  

Memasuki era globalisasi 

dengan perdagangan bebasnya 

diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sumber daya dimaksud 

antara lain menguasai IPTEK dan 

dapat mengembangkan IPTEK untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

umat manusia pada umumnya. Dengan 

kata lain kualitas sumber daya 

manusia yang kita inginkan adalah 

manusia yang melek IPTEK, dengan 

tetap memegang nilai-nilai moral, baik 

dalam tatanan kehidupan berbangsa 

maupun dalam pergaulan antar bangsa. 

 
 

Ekonomi Berwawasan Indonesia 

Menurut Adam Smith, secara 

sistematis ilmu ekonomi mempelajari 

tingkah laku manusia dalam usahanya 

untuk mengalokasikan sumber-

sumber daya yang terbatas guna 

mencapai tujuan tertentu, yang dikenal 

dengan teori ekonomi klasik. Jadi, 

ilmu ekonomi mempelajari perilaku 

manusia dalam memilih dan 

menciptakan kemakmuran.  

Sistem ekonomi Indonesia 

mengacu pada Pancasila. 

Pembelajaran ekonomi di Indonesia 

seharusnya mengajarkan tentang 

sistem ekonomi Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945, yaitu pembelajaran ekonomi 

berwawasan Indonesia. Hal ini 

diharapkan agar generasi muda dengan 

semangat kebersamaan, kekeluargaan, 

kebangsaan, mempertebal rasa cinta 

tanah air, meningkatkan kesadaran 

berbangsa dan bernegara, 

mempertinggi kebanggaan nasional, 

serta memperkokoh jiwa kesatuan dan 

persatuan.  

Rasa cinta tanah air yaitu 

perasaan yang timbul dari dalam hati 

sanubari seorang warga Negara untuk 

mengabdi, memelihara, membela, 

melindungi tanah airnya dari segala 
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ancaman dan gangguan. Rasa bangga, 

memiliki, menghargai, menghormati, 

dan loyalitas yang dimiliki setiap 

individu pada negaranya tercermin 

dari perilaku membela tanah airnya, 

rela berkorban demi kepentingan 

bangsa, mencintai adat dan budaya 

negaranya serta melestarikannya. 

Peningkatan kesadaran masyarakat 

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

adalah sarana untuk membangkitkan 

semangat cinta tanah air, yang dapat 

dilakukan dengan senatiasa memupuk 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa 

dan bernegara dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Salah satu cara untuk 

menumbuhkan kembangkan rasa cinta 

tanah air adalah dengan 

menumbuhkan rasa bangga terhadap 

tanah airnya melalui proses 

pendidikan. Rasa bangga terhadap 

tanah air dapat ditumbuhkan dengan 

memberikan pengetahuan dan dengan 

membagi dan berbagi nilai-nilai 

budaya yang kita miliki bersama. Cara 

memaknai kemerdekaan Indonesia 

yang diraih dengan susah payah oleh 

pahlawan kemerdekaan dengan 

membuktikan rasa cinta tanah air kita, 

yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan Negara, mencintai produk 

dalam negeri, dan belajar dengan 

tekun. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah 

implementasi multimedia interaktif 

ekonomi berwawasan Indonesia yang 

telah lama dilakukan di SMK Negeri 1 

Malang. 

 

Gambar 1. Tampilan Halaman Menu 

Utama 
 

 

 

 

 

 

 
Halaman yang ditampilkan 

pada gambar 1 berisi pilihan menu 

yang disajikan kepada pengguna, 

dalam hal ini peserta didik. Terdapat 

beberapa pilihan yang diberikan antara 

lain kompetensi inti, kompetensi dasar, 

tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, files, uji kompetensi, 

profil pengembang, dan petunjuk 

penggunaan. 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman 

Petunjuk Penggunaan 
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Halaman ini memberikan 

detail fungsi dari berbagai jenis 

tombol yang digunakan di multimedia 

interaktif ekonomi berwawasan 

Indonesia. Beberapa tombol yang 

ditampilkan antara lain keluar, home, 

lambang pengeras suara, tanda panah 

ke kiri, tanda panah ke kanan, tanda 

mengulang, tanda berhenti, dan 

tombol memulai. Detail fungsi setiap 

tombol juga diberikan oleh 

pengembang di sisi kanan. 

 
Gambar 3. Tampilan Halaman Materi 
Pembelajaran 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Menampilkan percakapan 

yang dilakukan oleh Angga dan 

Muhlis tentang materi. Materi ini 

berupa video animasi. 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Files 

 
Halaman files di sini berisi dua 

macam bentuk materi yaitu materi 

dalam bentuk video dan materi dalam 

bentuk PDF. Apabila tombol video 

diklik maka video akan terputar secara 

otomatis sedangkan apabila tombol 

PDF diklik maka file dalam bentuk 

dokumen akan tersaji pula secara 

otomatis. 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Uji 
Kompetensi 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pada halaman uji kompetensi 

yang pertama, siswa akan diminta 

untuk memasukkan nama mereka. 

Kemudian siswa diminta untuk 

menekan tombol ‘OK’. Setelah itu 

siswa akan diberi tampilan soal 

ekonomi satu persatu. 

 
Gambar 6. Soal Uji Kompetensi 

 

 

 

 

 

 
Pada halaman ini siswa mulai 

diberi tampilan soal secara satu 

persatu. Siswa kemudian diminta 

untuk mengklik jawaban yang benar. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi 

kepustakaan dan observasi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang efektif memerlukan perencanaan 

baik dari segi media maupun unsur 

pendukung lainnya. Agar pemanfaatan 

media pembelajaran dapat 

memberikan hasil yang optimal, maka 

dalam pemilihan media harus 

dipertimbangkan beberapa hal, 

khususnya dalam hal wawasan 

Indonesia. 

Penggunaan media 

pembelajaran sebagai alat penyampai 

pesan hendaknya disesuaikan dengan 

karakteristik materi serta sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan dalam 

proses pembelajaran di sekolah.  

Penerapan pembelajaran 

ekonomi menggunakan multimedia 

interaktif sangat relevan. Hal ini 

dikarenakan, untuk mengembangkan 

pembelajaran ekonomi membutuhkan 

berbagai sumber belajar.  
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang 

akuntansi, khususnya pada penerapan konsep-konsep pembelajaran siklus akuntansi perusahaan 

jasa dan dagang melalui simulasi dalam game. Artikel ini akan memaparkan secara umum ide 

dibalik pengembangan game, dan proses pengembangannya. Dari review literatur dapat 

disimpulkan bahwa ABG sangat layak untuk dikembangkan karena akan berdampak positif bagi 

pembelajaran, memberikan efek menyenangkan,meningkatkan motivasi, dan mendorong 

keterlibatan siswa.  ABG sangat sesuai jika dikembangkan mengikuti konsep gamification dengan 

metode hybrid yang merupakan gabungan dari model ADDIE dan Scrum. 

 
Kata Kunci: gamification, board game, pendidikan, siklus akuntansi 

 
 
  

Pembelajaran akuntansi terkesan 

membosankan dengan berbagai 

macam perhitungan dan tugas-tugas 

berupa tumpukan bukti transaksi. Hal 

ini kurang menarik bagi siswa, 

sehingga mereka cepat bosan pada 

tugas-tugas rutin (Kurniawan dan 

Istiningrum, 2012). Khususnya di 

sekolah kejuruan, pembelajaran 

Akuntansi membutuhkan praktek 

langsung di lapangan, namun hal 

tersebut akan terkendala oleh ke-

engganan pelaku usaha untuk 

memberikan ruang praktek akuntansi 

bagi siswa di perusahaan dengan 

alasan kerahasiaan keuangan 

perusahaan. Dengan praktek langsung 

juga akan terkendala oleh lamanya 

waktu yang dibutuhkan, karena satu 

siklus akuntansi membutuhkan waktu 

1 tahun.  

Permasalahan-permasalahan 

tersebut dapat diatasi dengan 

merancang simulasi dalam game. 

Pilihan penggunaan media game tidak 

terlepas dari kegemaran siswa dalam 

bermain game, kurang lebih 34 juta  

gamer tersebar di Indonesia (Newzoo, 

2015). Ide pemanfaatan game sebagai 

media pembelajaran sebenarnya 

bukan merupakan hal baru. Plato 

(Koster, 2013) dalam quote-nya 

menyatakan “ The most effective kind 

of education is that a child should 
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play amongst lovely things”. 

Sedangkan Albert Einstein (Koster, 

2013) mempunyai quote “Play is the 

highest form of research”. Senada 

dengan apa yang dikemukakan oleh 

Jean Piaget (Koster, 2013) “Play is 

the answer to how anything new 

comes about”. Begitu juga Abraham 

Maslow (Koster, 2013) “Almost all 

creativity involves purposefull play”. 

Secara umum Pemanfaatan media 

game akan memberikan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan 

dan penuh motivasi, sehingga 

mendorong siswa untuk terlibat di 

dalamnya (Durkin, Barber 2002; 

Coller, Shernoff, 2009; Papastergiou, 

2008). Dikombinasikan dengan unsur 

simulasi, maka media game akan 

memberikan hal yang tidak dapat 

diperoleh di dunia nyata, game bisa 

dirancang sedemikian rupa untuk 

dapat merepresentasikan situasi nyata, 

dan juga menghilangkan beberapa 

elemen dengan pertimbangan 

keamanan, dan pertimbangan waktu 

yang dibutuhkan, (Wittich, Schuller, 

1979). 

Untuk pengembangan game 

khusus dibidang akuntansi, ditemukan 

beberapa jenis game yang 

dikembang-kan, dapat dijumpai game 

berbentuk simulasi bisnis (seperti, 

Hergeth, Jones, 2003, Karl, 2015), 

Monopoly (seperti, Olsavsky, 2014, 

Permatasari, 2015), game dengan 

jenis RPG (Role Playing Game) 

(seperti, Asriyatun, Nugroho, 2014), 

game dalam bentuk Quiz (Hadi, 2014, 

Moncada, 2014), game animasi 

(seperti, Purwaningsih, 2014). 

Apabila dilihat dari konteks isi dari 

beberapa game yang telah 

dikembangkan masih belum ada 

peneliti yang mengembang-kan game 

untuk pembelajaran siklus akuntansi 

secara menyeluruh, yang menyajikan 

konsep-konsep akuntansi dan praktek 

pencatatan siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan dagang. 

Artikel ini akan membahas 

tentang pengembangan board game 

yang bisa dimanfaatkan untuk 

pembelajaran siklus akuntansi 

perusahaan jasa dan dagang. Game ini 

akan diberi nama Accounting Board 

Game (ABG). 

Game ini dirancang untuk bisa 

dimainkan multiplayer, sehingga para 

pemain dapat memainkan peran 

sebagai pengelola perusahaan jasa / 

perusahaan dagang. Secara garis besar 

gameplay dari permainan ini adalah 

pemain dituntut untuk membangun 
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sebuah perusahaan sesuai pilihannya 

dengan modal yang telah disediakan. 

Pemain harus mampu mengelola dana 

yang mereka miliki untuk 

membangun dan memperluas 

perusahaan mereka dalam jangka 

waktu tertentu. Dari segi keilmuan 

akuntansi, pemain juga dituntut untuk 

melakukan pencatatan keuangan sejak 

perusahaan tersebut didirikan sampai 

dengan jangka waktu tertentu. Pada 

akhir permainan para pemain juga 

dapat diajarkan bagaimana melakukan 

auditing. 

 

GAME SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 Game telah diaplikasikan dalam 

berbagai macam bidang, antara lain 

digunakan untuk memacu 

peningkatan performa dalam hal 

keterampilan sampai dengan merubah 

perilaku, membantu penyelesaian 

berbagai masalah, menilai kinerja, 

dan memotifasi pembelajaran, secara 

umum berbagai macam bidang 

kegiatan dapat diterapkan dengan 

konsep game (Kapp, 2012). 

Sebagai media pembelajaran, 

dalam banyak penelitian, game 

memberikan hal positif bagi proses 

belajar mengajar. Game mampu 

memotivasi siswa dengan 

memberikan atmosfer yang 

menyenangkan bagi pembelajaran, 

kondisi tersebut mendorong siswa 

untuk lebih terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Sama halnya dalam 

bidang akuntansi, (Kober, Tarca, 

2000) menyimpulkan bahwa 

mayoritas sebagian besar siswa dan 

pengajar dalam penelitiannya 

mempertimbang-kan menggunakan 

game dalam pembelajaran akuntansi 

karena memiliki banyak kelebihan 

dibanding-kan dengan pembelajaran 

klasik pada umumnya. Begitu juga 

dalam penelitian Karl (2015), para 

responden menyata-kan bahwa media 

game yang digunakan mampu 

mendongkrak kemampuan responden, 

sehingga mereka paham teori dan 

penerapannya terhadap berbagai 

macam topik yang diajarkan. Dalam 

literatur review, oleh Mitchell, Savill-

Smith (2004), terhadap ratusan 

penelitian yang berkaitan dengan 

game, disimpulkan bahwa media 

game memberikan dampak positif 

terhadap pembelajaran, dan review 

tersebut mengindikasikan bahwa 

mengembang-kan sebuah game 

edukatif adalah sebuah aktifitas yang 

sangat bermanfaat bagi pendidikan. 
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Penggunaan game sebagai media 

pembelajaran telah banyak diterapkan 

dalam dunia pendidikan. Istilah-

istilah gamification, stealth learning 

dan serious game dikenal sebagai 

suatu tehnik pedagogis yang terkait 

dengan pembelajaran berbasis game 

(Moncada, 2014). Ketiga istilah 

tersebut merupakan konsep yang 

hampir sama. Gamification 

merupakan tren yang sedang 

berkembang pesat beberapa tahun 

belakangan ini (Kapp, 2012; Hamari 

dkk, 2014). Konsep gamification 

merupakan suatu proses 

mentransformasi segala hal/kegiatan 

ke dalam bentuk permainan. Konsep 

ini sangat tepat digunakan untuk 

mengembangkan ABG sebagai media 

pembelajaran akuntansi.  

 

ACCOUNTING BOARD GAME 

ABG nantinya akan berbentuk 

boardgame, boardgame dipilih 

dengan pertimbangan lebih murah, 

lebih sederhana dan mudah 

dikembangkan. Boardgame lebih 

praktis dibandingkan dengan 

komputer game yang memerlukan 

komputer dan listrik untuk 

memainkannya. Selain itu boardgame 

memungkinkan para pemainnya 

untuk bersosialisasi langsung dengan 

pemain lainnya, hal ini tidak 

ditemukan dalam permainan 

komputer game yang cenderung 

individualistik (Zagal, Nussbaum, & 

Rosas, 2000). 

Dalam ABG para pemain akan 

diajak dalam sebuah petualangan 

bisnis perdagangan dan jasa, 

menyusun strategi menghadapi 

persaingan dengan para kompetitor, 

mengatur dan melakukan pencatatan 

keuangan untuk mengembangkan 

perusahaan lebih besar. Strategi 

pengaturan keuangan yang baik akan 

menjadi kunci utama kesuksesan 

setiap pemain. Keterangan lain 

mengenai rancangan ABG bisa di 

lihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Rancangan ABG 

No 
Label/ 

Kategori 
Keterangan 

1. Platform 

Non digital, berupa 
papan permainan, 
kartu, dadu, dan 
perlengkapan lainnya   

2. Isi Pokok 
Akuntansi, Bisnis 
Perdagangan dan Jasa 

3. 
Tujuan 
Pembelaja
ran 

Memahami dan 
menerapkan konsep 
pencatatan akuntansi 
perusahaan jasa dan 
dagang 

4. 
Kompet-
ensi 

Siklus akuntansi 
perusahaan jasa dan 
dagang, bisnis 
manajemen, negosiasi, 
komunikasi, kerjasama 
tim, pengambilan 
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No 
Label/ 

Kategori 
Keterangan 

keputusan, 
perencanaan 
keuangan, analisa 
kebutuhan 

5. 
Target 
audien 

Siswa SMK paket 
keahlian Akuntansi 

6. 
Model 
Interaksi 

Multiplayer, Face to 
face 

7. 
Sasaran 
Aplikasi 

Dunia pendidikan, 
penggunaan personal 

8. 
Kontrol/ 
Interface 

Kotak dadu, papan 
permainan, dan 
perlengkapan lain 

9. 
Label 
Game 

Board game, simulasi, 
strategi, pendidikan 

 
Tujuan permainan ini adalah 

untuk mengembangkan perusahaan 

lebih besar dan  memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya. Perbanyak 

transaksi penjualan, kurangi 

pengeluaran, atur peralatan atau 

persediaan agar menghasilkan laba 

yang maksimal. Anda dapat memilih 

untuk ber-kompetisi ataupun 

berkolaborasi dengan para pemain 

lainnya untuk meraih kesuksesan.  

ABG dimainkan dengan cara 

melemparkan dadu, angka yang 

muncul akan menjadi patokan jumlah 

langkah yang bisa dilakukan dalam 

bidak permainan. Tujuan utamanya 

adalah mendapatkan transaksi 

menguntungkan yang bisa di peroleh 

di berbagai pasar yang tersedia pada 

bidak permainan. Pada setiap pasar 

disediakan berbagai macam kartu 

transaksi. 

Dalam perjalanannya di path 

pada bidak permainan, pemain juga 

akan menjumpai path dengan warna 

merah. Apabila angka dadu berhenti 

pada path merah, maka pemain harus 

mengambil Kartu Kejutan. Para 

pemain harus mampu mengatur 

persediaan barang dagangannya, atau 

peralatan dalam perusahaan jasa, 

sehingga memberikan keuntungan 

maksimal bagi perusahaan. Selain itu 

pemain juga di tuntut untuk mampu 

mencatat semua transaksi keuangan 

dengan baik dan benar.  

 

KELAYAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

Kelayakan pertama yang perlu 

diukur adalah kelayakan game itu 

sendiri, apakah layak digunakan 

sebagai media pembelajaran 

akuntansi atau tidak. Fullerton, dkk 

(2008) memaparkan tentang hal yang 

perlu di ukur untuk mengetahui 

kelayakan sebuah game, antara lain: 

aspek fungsionalitas, keseimbangan, 

kemudahan akses, kompleksitas, dan 

kesenangan yang diberikan. 

Kedua, yang perlu diukur 

kelayakannya adalah media 
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pembelajaran. Kober, Tarca (2000) 

dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran akan 

dianggap layak jika media tersebut 

mampu membantu siswa: memahami 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

akuntansi; menerapkan konsep 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

akuntansi; meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. 

Ketiga, kelayakan tampilan 

media menurut Wahono (2006) bisa 

diukur dari beberapa hal berikut ini: 

tampilan yang komunikatif, kreatifitas 

ide, tampilan, layout, kesederhanaan 

dan daya pikat. 

 

PROSEDUR PENGEMBANGAN 

Prosedur pengembangan ABG 

akan dikembangkan dengan 

mengikuti konsep gamification, 

karena konsep tersebut sangat sesuai 

untuk pengembangan pembelajaran 

dengan media game. Konsep 

gamification yang dipakai akan 

mengikuti model hybrid (gabungan 

model ADDIE dan model Scrum) dari 

Kapp (2012) dengan beberapa 

modifikasi (Gambar 1). Berikut 

adalah langkah-langkah 

pengembangannya: 

1. Menentukan Tujuan Pembelajaran 

Hal pertama yang harus dilakukan 

adalah merumuskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa. Dua hal yang perlu 

difokuskan adalah apakah 

pembelajaran tersebut di tujukan 

untuk perubahan perilaku ataukah 

ditujukan untuk peningkatan 

pengetahuan? Hal ini perlu digali 

untuk memberikan fokus dan 

memaksimalkan hasil 

pembelajaran. Tahap ini sama 

dengan tahap analisis dalam model 

ADDIE 

2. Menentukan Jenis Konten yang 

Akan di Ajarkan 

Apabila tahap pertama telah 

terjawab, berikutnya adalah 

menentukan unsur keilmuan apa 

yang akan dimasukkan dalam 

game. Ini penting untuk 

membangun struktur game dan 

elemen-elemen yang dibutuhkan. 

3. Mendesain Game 

Dalam tahap ini game mulai di 

desain berdasarkan tujuan dan 

jenis konten yang akan diajarkan. 

Hal terberat untuk dilakukan 

adalah menterjemahkan konsep 

ilmu yang akan diajarkan dalam 

sebuah game. 

4. Membuat purwarupa game 
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Pembuatan purwarupa dilakukan 

sebagai persiapan untuk 

melakukan uji coba terhadap 

fungsionalitas dari game dan 

elemen-elemen lainnya. 

5. Uji perseorangan dan revisi 

Dalam tahapan ini purwarupa yang 

telah dibuat akan diuji untuk 

mengetahui tingkat fungsionalitas 

dari game. Hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah untuk 

mengetahui apakah semua 

rancangan konsep dan ide telah 

terintegrasi dan berfungsi dengan 

baik dalam game. Diperlukan 

revisi berulang-kali sampai game 

yang dikembangkan mendekati 

sempurna menurut sudut pandang 

perancang. 

6. Uji produk pada kelompok kecil 

dan revisi 

Tahap ini diperlukan untuk 

memberikan sudut pandang yang 

berbeda dari beberapa sukarelawan 

/ game tester terhadap game yang 

dikembangkan. Diharapkan akan 

banyak kritikan dan masukan 

untuk pengembangan game lebih 

lanjut. 

7. Finalisasi produk 

Setelah dilakukan revisi berulang-

ulang hasil dari feedback dari 

playtester, game akan di buat 

secara lengkap untuk pertama 

kalinya. Finalisasi produk 

dipersiapkan untuk implementasi 

pada subjek penelitian kelas. 

8. Implementasi 

Tahapan implementasi merupakan 

tahapan terakhir dari serangkaian 

uji coba. Pada tahapan ini produk 

yang dihasilkan akan diujicobakan 

untuk pertama kalinya pada subjek 

penelitian yang sebenarnya. 

Sekaligus juga pada tahapan ini 

akan dilakukan uji kelayakan oleh 

para ahli. 

9. Revisi akhir 

Semua feedback yang diperoleh 

dari tahap implementasi akan 

dijadikan bahan pertimbangan 

untuk melakukan perbaikan 

terhadap produk yang 

dikembangkan. 
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Gambar 1 Prosedur Pengembangan ABG 
 
Uji coba produk dilakukan 

melalui tiga tahapan, uji 

perseorangan, uji kelompok kecil, dan 

uji lapangan (Gambar 2). Sedangkan 

subjek coba dalam penelitian 

pengembangan ini terdiri dari tiga 

jenis subjek coba, yaitu mahasiswa 

jurusan pendidikan akuntansi, siswa 

SMK, dan para ahli. Dalam hal 

pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu 

data kualitatif dan data kuantitatif. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Gambar 2  Desain Uji Coba 

 

KESIMPULAN 

Permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran akuntansi yaitu, 

siswa menganggap pembelajaran 

akuntansi membosankan, kesulitan 

dalam mencari tempat praktek kerja 

yang sesuai dengan kompetensi 

siswa, dan kegemaran siswa bermain 

game, bahkan saat pembelajaran 

berlangsung. 3 permasalahan tersebut 

dapat diatasi dengan pengembangan 

boardgame dalam bidang akuntansi. 

ABG akan memberikan pembelajaran 

yang menyenangkan dan merupakan 

simulasi siklus akuntansi pada 

perusahaan jasa dan dagang. Selain 

itu ABG merupakan jawaban 
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terhadap kegemaran siswa dalam 

bermain game. 

Pengembangan ABG sebagai 

media pembelajaran sangat mungkin 

untuk dilakukan dan memberikan 

banyak kelebihan-kelebihan 

dibandingkan model pembelajaran 

klasik. Pembelajaran dengan ABG 

akan lebih menyenangkan dan 

memotivasi siswa sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan mendongkrak 

kompetensi siswa dalam bidang siklus 

akuntansi perusahaan jasa dan 

dagang. 

Konsep gamification merupakan 

pendekatan yang bisa digunakan 

dalam mengembangkan ABG sebagai 

media pembelajaran akuntansi. Model 

pengembangan yang sangat sesuai 

untuk konsep gamification adalah 

metode pengembangan hybrid yang 

merupakan gabungan antara model 

ADDIE dan Scrum. 
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Abstrak  
 

Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1 UU No. 14 tahun 2005 menyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan menengah. Sebagai wujud guru yang profesional, pemerintah telah 

membentuk banyak program salah satunya program sertifikasi guru yang seharusnya mampu 

meningkatkan kompetensi guru sesuai UU. Semenjak program sertifikasi ini berjalan, ternyata 

fenomena di lapangan memberi gambaran bahwa kompetensi guru khususnya pada mata 

pelajaran ekonomi masih perlu perbaikan baik dari segi mengajar, potensi, dan kesejahteraan 

guru. Profesionalisme pada guru ekonomi sendiri sangat berkaitan dengan dua segi faktor yaitu 

dari segi faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri mencangkup minat dan bakat. Segi 

faktor eksternal berkaitan dengan sarana dan prasarana, latihan, serta tingkat kesejahteraan 

guru. Profesionalime dari dua faktor tersebut seharusnya mampu menunjang keberhasilan guru 

dalam meningkatkan kemampuan guru sesuai UU diatas.  

 

Kata Kunci: Profesionalisme guru 

 

 

Menurut Barwani (2012:156) 

guru adalah makhluk sosial yang 

paling ideal karena memiliki 

kemampuan unggul dalam aspek 

pikiran dan memiliki keluhuran budi 

dalam aspek hati. Keduanya 

bersinergi menjadi kepribadian ideal 

seorang guru. Sebagai seorang guru 

menjaga hati dan lisan sudah menjadi 

tanggung jawab sebagai pemangku 

sebuah profesi. Pasalnya profesi 

sendiri merupakan sebuah jabatan 

bagi seorang dengan segala bentuk 

peranannya. Peran serta guru tersebut 

tidak terlepas dari profesi guru yang 

profesional di dalam bidangnya. Hal 

ini tidaklah mudah untuk membentuk 

guru yang profesional karena masih 

banyak kendala dalam perjalanannya 

menempuh dan mempersiapkan 

profesi guru yang benar-benar 

menguasai bidangnya. Seperti yang 

diunggapkan Mulyasa (2013:6) 

menyatakan bahwa profesionalisasi 

guru telah banyak dilakukan namun 

pelaksanaanya masih dihadapkan 

pada berbagai kendala baik di 

lingkungan Depdiknas maupun 

dilembaga pencetak guru. Berkaitan 

dengan dua kendala tersebut lebih 

lanjut telah dijelaskan bahwasanya 

pelaksanaan profesionalisme di 

lingkungan Depdiknas masih kurang 

serius dalam menangani 
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permasalahan pendidikan gejala 

tersebut antara lain adanya 

ketidaksinambungan antara berbagai 

program peningkatan kualitas 

pendidikan dan kualitas guru yang 

ditangani oleh berbagai direktorat 

dilingkungan Depdiknas. Kemudian 

gejala yang datang dari pencetak guru 

yaitu lembaga pendidikan yang lebih 

berkonsentrasi pada ilmu murni. 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

pemerintah telah menerapkan 

berbagai cara salah satunya yaitu 

melalui program sertifikasi guru. 

Adapun salah satu tujuan sertifikasi 

guru sendiri adalah meningkatkan 

profesionalitas guru.  

Menurut Suyatno (2008:2) 

menyatakan bahwa sertifikasi guru 

adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru. Sertifikat 

pendidik diberikan kepada guru yang 

telah memenuhi standar profesi guru. 

Mengingat sertifikasi pendidik 

memiliki peran membentuk guru yang 

profesional sehingga seorang guru 

yang telah memiliki sertifikat 

dianggap memiliki komitmen 

terhadap profesinya. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang standar nasional 

pendidikan menyebutkan bahwa guru 

adalah pendidik profesional. Adapun 

seorang guru yang berkompeten harus 

memiliki kualifikasi akademik 

minimum sarjana (S-1) atau diploma 

(D-IV), menguasai 4 kompetensi 

yang meliputi pedagogik, profesional, 

sosial, dan kepribadian, memiliki 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan.  

Dengan berbagai kriteria yang 

disebutkan tersebut nampak jelas 

bahwa seorang yang mendapat 

sertifikat pendidik berarti bahwa guru 

tersebut harus memiliki jenjang 

pendidikan minimal S1/ D4 di 

perguruan yang terakreditasi dan 

memiliki kompetensi guru yang mana 

kompetensi guru yang berkaitan 

dengan kemampuan guru mengolah 

pembelajaran dengan baik maka 

termasuk sebagai kompetensi 

pedagogik, kompetensi guru yang 

menguasai ilmu pengetahuan yang 

luas maka termasuk sebagai 

kompetensi profesional, kompetensi 

guru menjalin komunikasi yang akrab 

dan santun maka termasuk sebagai 

kompetensi sosial, dan kompetensi 

guru dengan pribadi yang arif, 

bijaksana, adil, dan dewasa maka 
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termasuk sebagai kompetensi pribadi. 

Keempat kharakteristik kompetensi 

itulah yang menunjukkan bagaimana 

profesionalisme guru khususnya di 

Indonesia.  

Berdasarkan data yang dirilis 

oleh Bank Dunia pada tahun 2012 

kualitas guru Indonesia dari 12 

sampel negara Asia menunjukkan 

bahwa kualitas guru di Indonesia 

mendapat peringkat 12 dari 12 negara 

di Asia. Sedangkan hasil uji 

kompetensi guru (UKG) tahun 2015 

menurut kementerian pendidikan dan 

kebudayaan menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 4,7 dengan standar 

minimal 5,5 dari 1,6 juta guru.  

Data yang telah dipaparkan di 

atas tentu saja menunjukkan bahwa 

secara umum kualitas guru masih 

rendah karena uji kompetensi guru di 

Indonesia yang telah dipaparkan 

hanya menunjukkan angka rata rata 

4,7 dari standar nilai yang tidak 

sampai menyentuh angka 7 hanya 5,5. 

Maka dari itulah peningkatan 

kompetensi guru  di Indonesia perlu 

dipertanyakan, apakah layak guru 

tersebut mendapat predikat sebagai 

guru yang berkompeten sedangkan 

untuk mencerdaskan anak didiknya 

seorang guru harus memiliki 

kompetensi yang paling tidak 

memenuhi stadar nilai yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Menurut Darmadi (2010:130) 

tugas-tugas yang dikerjakan oleh 

seorang guru mencerminkan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan minat terhadap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Minat 

merupakan dorongan untuk memilih 

suatu objek atau tidak memilih objek 

lain yang sejenis. Objek minat dapat 

berupa benda, kegiatan, jabatan atau 

pekerjaan, yang diekspresikan dengan 

perasaaan suka maupun tidak suka. 

Berkaitan dengan minat guru untuk 

memilih suatu objek atau tidak 

memilih objek lain yang sejenis. 

Bentuk objek yang dilakukan guru 

dari segi kegiatan misalnya dengan 

melihat reaksi guru mengembangkan 

suatu pembelajaran, apakah guru 

memiliki suatu perasaan suka atau 

tidak suka terhadap pengembangan 

pembelajaran yang dilakukan 

diharapkan semakin besar guru 

menaruh minat dalam pekerjaannya 

semakin profesional dan terampil 

dalam menjalankan tugasnnya 

sebagai seorang pengajar.  

Lain pula dengan minat, 

seorang guru juga harus memiliki 
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bakat mengajar. Bakat menjadi 

petunjuk kedua yang mencerminkan 

profesionalisme guru dari faktor 

internal yang mana bakat bersifat 

pembawaan sejak dini. Jika calon 

guru memiliki bakat untuk menjadi 

guru, seorang calon guru akan 

menunjukkan kepiawaiannya dalam 

mengajar layaknya seorang guru 

profesional. Seperti yang 

diungkapkan oleh 

Wahjosumidjo(2008:40) menyatakan 

bahwa bakat adalah kemampuan atau 

potensial yang mengacu kepada 

perkembangan kemampuan akademik 

dan keahlian. Seseorang yang 

memiliki bakat menjadi guru akan 

lebih cepat menguasai kondisi dan 

situasi dalam mengajar baik 

keterampilan dalam menguasai kelas, 

membimbing ataupun mengajar 

siswanya dengan tepat dibandingkan 

seseorang yang tidak memiliki bakat 

menjadi guru sama sekali.  

Adapun faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi profesionalisme 

guru yang pertama berkaitan dengan 

sarana dan prasarana. Pada umumnya 

semakin tersedia sarana dan prasarana 

yang lengkap dan modern maka 

pembelajaran di sekolah juga akan 

memudahkan guru untuk mengakses 

segala informasi dan menampilkan 

berbagai pembelajaran yang menarik 

yang mana peserta didik juga akan 

termotivasi dan lebih tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran yang 

dilakukan guru. Menurut Barwani 

(2012:49) sarana merupakan semua 

perangkat peralatan, bahan, dan 

perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan 

di sekolah, sedangkan prasarana 

adalah semua perangkat kelengkapan 

dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelasanakaan proses 

pendidikan di sekolah.  

Berkaitan dengan sarana dan 

prasarana pendidikan di Indonesia 

justru yang terjadi sebaliknya. 

Berdasarkan berita yang dilansir dari 

Kompasiana.Com yang berjudul “ 

Kurangnya Pemerataan Sarana Dan 

Prasarana Sekolah” pada 26 Agustus 

2014 mengungkapkan bahwa kondisi 

pendidikan di Indonesia ini sudah 

mulai membaik, namun kondisi ini 

tidak diikuti dengan peningkatan 

sarana dan prasarana sekolah di 

daerah. Masih banyak sekolah di 

daerah yang sarana dan prasarananya 

kurang memadai dan kurang layak. 

Seperti halnya di daerah terpencil 

yang terdapat di Papua. 
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Menyikapi kondisi yang 

terjadi dalam dunia pendidikan 

khususnya pada peningkatan sarana 

dan prasarana bahwasannya sebagai 

pengadaan sarana dan prasarana 

merupakan bagian yang tak dapat 

dipungkiri harus tersedia agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lancar. Kelebihan dengan 

adanya sarana dan prasarana yang 

memadai akan memudahkan para 

siswa untuk menyerap ilmu yang 

terkait dengan pembelajaran.  

 Sarana dan prasarana yang 

memadai akan terasa lengkap jika 

para guru juga dibimbing melalui 

pelatihan (diklat) tanpa adanya 

perubahan dan pengalaman baru yang 

diperoleh melalui pelatihan maka 

sarana dan prasana saja belum cukup 

untuk menunjukkan guru tersebut 

profesional. Menurut Wahjosumidjo 

(2008:380) diklat hakikatnya 

merupakan salah satu bentuk kegiatan 

dari program pengembangan sumber 

daya manusia (personal 

development). Program pendidikan 

dan pelatihan selalu direncanakan 

untuk tujuan-tujuan seperti 

pengembangan pribadi, 

pengembangan profesional, 

pemecahan masalah, tindakan 

remidial, memotivasi, meningkatkan 

mobilitas, dan keamanan anggota 

organisasi. Pelatihan (diklat) yang 

sering dilakukan meliputi MGMP, 

penulisan karya ilmiah dll.  

Selain latihan (diklat), 

peningkatan kesejahteraan guru juga 

mengindikasikan bahwa guru tersebut 

adalah guru yang profesional. 

Memandang Tingkat kesejahteraan 

guru dapat berupa kesejahteraan dari 

sisi materi maupun non materi. 

Kesejahteraan dari sisi materi yaitu 

berupa gaji yang memadai. Secara 

ideal semakin profesional guru maka 

tingkat gaji yang diperoleh juga akan 

semakin tinggi. Sedangkan tingkat 

kesejahteraan dari sisi non materi 

meliputi penghargaan, rasa aman, 

nyaman, dan perlindungan.  Menurut 

Yamin (2007:33) menyatakan bahwa 

“Upah atau gaji merupakan sesuatu 

yang paling utama, dengan upah 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan kebutuhan primer”.  

Guru profesional berkaitan 

dengan status profesi atas 

kemampuan guru yang ditunjukkan 

melalui kegiatan kerjanya. Menurut 

Suyanto (2013:21) mendefinisikan 

profesionalisme adalah sebutan yang 

mengacu pada sikap mental dalam 
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bentuk komitmen anggota suatu 

profesi untuk senantiasa mewujudkan 

dan meningkatkan kualitas 

profesionalnya. Profesionalisme guru 

menyangkut tentang cara dan strategi 

untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan perubahan jaman. Menurut 

Oding (2009) menyatakan bahwa 

kriteria profesionalisme guru 

meliputi: kemampuan menguasai 

landasan kependidikan, mengenal 

interaksi belajar mengajar, menilai 

prestasi siswa, mengenal fungsi dan 

program pelayanan BP, dan mengenal 

administrasi sekolah. 

Menurut Ahmad, (2011:131) 

tentang pengadaan guru, sampai saat 

ini, kalau mau jujur, telah banyak 

terjadi defesiensi profesionalisme 

guru. Meragukan profesionalismenya 

pada bidang studi yang bukan pada 

vaks-nya adalah suatu hal yang wajar.  

Apalagi biasanya penyimpangan 

profesionalisme itu terjadi pada guru 

yang baru di tempatkan. Praktisnya, 

mereka memegang materi yang 

dipaksa menguasai saat itu juga 

dengan mental yang masih belum 

stabil dan nafsu yang masih dominan.  

 Dewasa ini, perekonomian 

Negara Indonesia telah mengalami 

banyak perubahan baik dari sisi 

pandang makro maupun mikro. 

Seorang guru khususnya guru 

ekonomi perlu mengetahui 

perkembangan dan pengetahuan 

ekonomi kekinian karena perubahan 

orientasi ekonomi yang semula 

pertanian berlanjut pada industri dan 

saat ini memasuki dunia ekonomi 

kreatif yang mana mewajibkan guru 

untuk menggali dan mentelaah 

kembali apakah setiap perkembangan 

memiliki manfaat bagi para peserta 

didiknya atau malah sebaliknya. 

Sayangnya, meskipun sudah 

mendapat sertifikat guru sampai saat 

ini profesionalisme guru yang 

tersertifikat belum tentu memahami 

kondisi dan pengetahuan khususnya 

dibidang pelajaran ekonomi siswa, 

bisa jadi guru yang belum 

bersertifikat memiliki kemampuan 

tersebut. 

Hal ini didukung oleh  

penelitian yang dilakukan oleh 

Naufalin (2013) yang berjudul 

“Kinerja Guru Tersertifikat Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi”  

menyimpulkan bahwa ditinjau dari 

kompetensi pedagogik guru 

menetapkan tujuan pembelajaran 

hanya berdasarkan silabus tanpa 

memperhatikan kebutuhan dan 
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kondisi siswa, kemudian  ditinjau dari 

kompetensi profesional metode yang 

digunakan guru dalam mengajar 

masih menekankan pada ceramah, 

masih banyak sumber belajar yang 

kurang dimanfaatkan oleh guru 

seperti perpustakaan, koperasi 

sekolah, pasar, dan kemauan guru 

dalam meningkatkan 

profesionalitasnya dengan mengikuti 

pelatihan, workshop, dan seminar 

masih rendah.  

Profesionalitas guru menurut 

Sekretaris Jendral Gerakan Indonesia 

Pintar (GIP) Alpha Amirrachman 

yang dilansir dalam Beritasatu.com 

pada Selasa (25/11/2014) 

mengungkapkan bahwa hanya 37% 

dari seluruh 3,5 juta guru yang 

memiliki kualifikasi minimum 

Sarjana atau Diploma-IV 

sebagaimana disyaratkan UU 14/2004 

tentang Guru dan Dosen. Sementara 

25% hanya memiliki izasah SMA dan 

bahkan dibawahnya. Rendahnya 

kualifikasi guru ini disebabkan over 

supply guru, rendahnya gaji guru, dan 

lemahnya rekrutmen guru. Pendidikan 

keguruan yang diselenggarakan 

LPTK (Lembaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan) juga tidak 

merefleksikan inovasi dan cara 

berpikir terkini, sementara standar 

pelatihan pun sangat beragam. 

Menurutnya, walaupun program 

sertifikasi guru telah meningkatkan 

kesejahteraan guru, namun 

dampaknya pada meningkat 

profesionalisme masih belum terlihat.  

Berdasarkan penjelasan 

tersebut, terlihat bahwa guru belum 

mampu secara tepat dalam 

meningkatkan kemampuan atau 

kompetensinya sebagai profesi guru 

walaupun sudah menjalankan 

program sertifikasi guru. Dalam 

seminar pendidikan nasional yang 

disampaikan oleh Wahyono (1 

november 2015)  berjudul “Melalui 

Pendidikan Kita Ciptakan 

Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkualitas untuk Mengoptimalkan 

Potensi Indonesia” menyampaikan 

bahwa pendidikan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

manakala sumber daya manusia 

(SDM)-nya dapat diperbaiki melalui 

sekolah dan guru, dalam kasus ini 

khusus pada guru yang memakai 

rancangan pembelajaran (RPP) yang 

sama setiap tahun dengan hanya 

menjalankan rutinitas kerja setiap 

harinya dan masalah administrasi 

setelah adanya program sertifikasi ini 
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berdampak pada penurunan daya 

imajinasi siswa sehingga sumber daya 

manusia yang dihasilkan dari siswa 

yang diajarkan menjadi tidak 

maksimal.  

Berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan di SMA 1 Sutojayan 

oleh salah satu guru ekonomi pada 

tanggal 3 Februari 2016 salah satu 

guru ekonomi yang sudah 

bersertifikat menyatakan bahwa guru 

pernah mengajar diluar bidang studi 

ekonomi yaitu mata pelajaran 

sosiologi selama 2 tahun,  yang 

kemudian beliau mengatakan bahwa 

masih mengalami kesulitan dalam 

mengajarkan materi yang berkaitan 

dengan contoh objek yang tidak dapat 

dihadirkan secara langsung misalnya 

mengenai materi pasar saham. Guru 

masih mengalami kerancuan antara 

metode dengan model pembelajaran 

karena kemungkinan guru tidak aktif 

dalam pelatihan karena beberapa 

alasan misalnya masih belum 

waktunya kenaikan pangkat guru, 

tetapi disamping itu ternyata guru 

juga pernah mengikuti pelatihan 

Musyawaroh Guru Mata Pelajaran 

(MGMP). Gaji yang diperoleh guru 

setelah bersertifikat sudah memadai 

tetapi belum menunjukkan 

peningkatan prestasi maupun untuk 

perkembangan kualitas guru 

melainkan untuk biaya anak 

bersekolah.  

Dari uraian tersebut 

diharapkan profesionalisme guru 

ekonomi dapat terwujud melalui dua 

faktor besar yaitu faktor internal 

maupun eksternal melalui minat dan 

bakat guru, sarana dan prasarana, 

latihan, dan tingkat kesejatreraan 

guru. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka dari itu penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Faktor –

Faktor Yang Mempengaruhi 

Profesionalisme Guru  Ekonomi. 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Profesionalisme Guru  

Kunandar (2007:46) guru 

profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melaksanakan 

tugas pendidikan dan pengajarannya. 

Kompetensi disini meliputi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

profesional, baik yang bersifat 

pribadi, sosial, maupun akademis. 

Sedangkan menurut Suprihatiningsih 

(2013:45) menyatakan bahwa 

“profesionalisme guru merupakan 

hasil dari profesionalisasi yang 
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dijalaninya secara terus-menerus”. 

Dalam proses ini, pendidikan 

prajabatan, pendidikan dalam jabatan 

termasuk penataran, pembinaan dari 

organisasi profesi dan tempat kerja, 

penghargaan masyarakat terhadap 

profesi keguruan, penegakan kode 

etik profesi, sertifikasi, peningkatan 

kualitas calon guru, besar kecilnya 

gaji, dan lain-lain secara bersama-

sama menentukan profesionalisme 

guru. Berbeda pendapat dengan Alma 

(2009:134) istilah profesionalisme 

bersifat yang ditampilkan dalam 

perbuatan dan ada komitmen untuk 

selalu meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan pekerjaan sesuai 

profesinya. Profesionalisme bukan 

sekedar menguasai teknologi dan 

manajemen tetapi lebih merupakan 

sikap, pengembangan profesionalisme 

lebih dari seorang teknisi, bukan 

hanya memiliki keterampilan yang 

tinggi tetapi memiliki suatu tingkah 

laku yang sesuai dengan yang 

dipersyaratkan (Alma, 2009:133).  

Dengan kata lain 

profesionalisme adalah kegiatan yang 

terus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pekerjaanya.  

 

Kompetensi Guru  

Guru yang profesional jika 

seorang guru melakukan 

pekerjaannya sesuai tujuan. Seorang 

guru yang memiliki kemampuan 

relatif dan relevan dengan tuntutan 

jaman menjadi sebuah tonggak atau 

kekuatan bagi kemajuan sekolah 

tersebut. Kemampuan tersebut 

mengacu pada apa yang dilakukan 

guru dalam bekerja baik dari hasil 

kinerja yang tinggi maupun sikap 

guru. 

Kompetensi atau kemampuan 

guru dalam mengajar tentu menjadi 

bahan pertimbangan apakah guru 

tersebut memiliki kompetensi atau 

hanya sebagai seorang amatir saja. 

Berdasarkan pada kemampuan guru 

dalam mengajar bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki dan dikuasai guru 

menurut UU Guru dan Dosen No. 

14/2005 dan PP No. 19/2005 adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

sosial, kompetensi prbadi dan 

kompetensi profesional.  

Dari berbagai pendapat diatas 

dapat dipahami bahwa kompetensi 

atau kemampuan seseorang terlebih 

pada profesi guru maka sasaran 

untamanya yaitu mencerdaskan anak 

bangsa sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional secara umum. 
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Kemampuan guru terlihat ketika guru 

menguasai apa yang diajarkan sesuai 

dengan tujuan awal dan berhasil 

dalam mendidik, membimbing dan 

melatih sehingga siswa memiliki 

penetahuan dan pemahaman yang 

mendalam mengenai apa yang sudah 

diberikan oleh guru. Tetapi tidak saja 

pada kemampuan kognitif tetapi juga 

sikap guru yang menunjukkan guru 

secara umum sehat jasmani maupun 

rohani dan memiliki beberapa kriteria 

yang disebutkan didalam UU Guru 

dan Dosen No. 14/2005 dan PP No. 

19/2005 adalah kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi prbadi dan kompetensi 

profesional.  

 

Minat Guru 

Berkaitan dengan minat guru 

terhadap pengembangan persiapan 

mengajar, berarti dalam diri guru 

terdapat perasaan suka atau tidak suka 

untuk mengembangkan atau tidak 

mengembangkan persipan mengajar 

setiap akan melakukan pembelajaran 

dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Darmadi, 2010:130). 

Kondisi tersebut disebabkan oleh 

pengaruh dari dalam (internal) atau 

dari luar diri guru (eksternal). 

Pengaruh eksternal bisa datang dari 

luar sekolah yang diciptakan kepala 

sekolah, suasana kerja, serta 

masyarakat pada umumnya. Minat 

guru terhadap tuganya dapat dilihat 

dari kerajinan dalam bekerja, 

keterkaitannya untuk mendalami 

tugas yang diberikan, dan gairahnya 

dalam menerima tugas-tugas dalam 

perasaan senang. 

Minat guru terhadap mengajar 

dapat terliihat dari ketertarikannya 

saat mengambil jurusan pendidikan, 

antusiasmenya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan mengajar maupun 

kegiatan lain yang menunjukkan 

minat yang besar terhadap profesi 

guru. 

Dari beberapa pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan menunjukkan suatu 

sikap senang dan tidak senang atau 

suka dan tidak suka terhadap objek 

yang dilakukan. Jenis minat 

seseorang dikelompokkan menjadi 

dua yaitu minat dari segi personal 

maupun situasional. Kemudian 

faktor-faktor minat meliputi the factor 

inner urge, the faktor of sosial motive, 

dan emosional faktor. Semakin besar 

minat guru terhadap pekerjaanya yang 
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diembanya maka semakin 

menunjukkan profesionalismenya.  

 

Bakat Guru 

Dalam UU Nomor 14 tahun 

2005 guru dan dosen pasal (7) ayat 

(1) dikatakan bahwa profesi guru dan 

dosen merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang memerlukan prinsip-

prinsip profesional yang salah satunya 

memiliki bakat, minat, panggilan jiwa 

dan idealisme.  

William B, Micheal memberi 

definisi bakat sebagai berikut: 

An aptitude may be defined as a 

person’s capacity, or hypothetical, for 
acquisition of a certain more or less 

well-defined pattern of behavior 

involved intellectual the performance 

of a task with respect to which the 

individua has had little or no previous 

training. 

 

Salah satu yang menunjukkan 

profesionalisme guru adalah bakat. 

Bakat seorang calon guru terlihat 

ketika seseorang memiliki suatu 

kemampuan dan keterampilan sebagai 

calon guru dari sejak dini. Berbeda 

dengan seseorang yang tidak 

memiliki bakat, seorang yang 

memiliki bakat menjadi guru dapat 

menguasai dan mengolah kelas 

meskipun masih menjadi guru 

pertama kali. 

 

Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana adalah 

fasilitas penunjang demi 

terlaksananya pendidikan disekolah 

secara lancar. Sarana dapat ditinjau 

dari berbagai aspek mulai dari habis 

tidaknya dipakai, bergerak tidaknya 

saat proses pembelajaran, dan 

hubungannya saat proses belajar 

mengajar. Begitupun juga pada 

prasarana, ada yang langsung dan ada 

yang tidak secara langsung. Sebelum 

adanya sarana dan prasarana sekolah 

meninjau apa saja yang menjadi 

kebutuhan fasilitas untuk memenuhi 

terlaksananya proses belajar 

mengajar. 

 

Latihan (diklat) 

Latihan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk 

memperbaiki, memperbaharui 

keterampilan,  dan pengetahuan guru 

sehingga pengajarannya semakin 

profesional.  

 

Kesejahteraan Guru 

Dari beberapa kajian yang 

ada, dapat disimpulkan bahwa guru 

yang sejahteraan jika mereka merasa 

bahwa kebutuhan dasar baik gaji yang 

memadai maupun kebutuhan lain 

seperti rasa aman, nyaman dan 

penghargaan pada sikap guru yang 
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positif perlu dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk menciptakan kondisi 

tersebut terpenuhi. Sehingga 

pengembangan dan kualitas guru akan 

senantiasa juga terus terbaharui yang 

pada akhirnya menunjukkan bahwa 

guru tersebut adalah guru yang 

profesional didalam bekerja 

 

KESIMPULAN  

Dari uraian tersebut 

diharapkan profesionalisme guru 

ekonomi dapat terwujud melalui dua 

faktor besar yaitu faktor internal 

maupun eksternal melalui minat dan 

bakat guru, sarana dan prasarana, 

latihan, dan tingkat kesejatreraan 

guru.  
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Abstrak 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang persfektif caring economic pada Komunitas 
Samin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitin di desa 
Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tegah. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
beberapa perilaku ekonomi lokal yang menjadi ciri khas komunitas Samin yang menunjukkan 
persfektif caring economic, yakni: (1) adanya ajaran samin surosentiko, yang mengajarkan 
kesederhanaan hidup, kejujuran, dan harmonisasi alam dan manusia ditambah dengan kearifan 
lokal serta menolak segala bentuk kapitalisme, penggunaan sumber daya alam sesuai dengan 
kadar kebutuhanya; (2) tradisi sambatan, mempunyai arti meminta bantuan, di mana sambatan 
merupakan budaya gotong royong dalam proses produksi pertanian yang dilakukan komunitas 
Samin; dan (3) sistem paron, pada dasarnya merupakan semangat untuk melakukan transaksi 
ekonomi yang memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Pemilik sawah maupun 
penggarap akan memperoleh sejumlah padi pada saat panen sesuai dengan kesepakatan yang 
telah mereka buat sebelum proses penanaman padi. Begitu pula antara pemilik dengan 
pemelihara hewan ternak. 
 

Kata Kunci: caring economic, komunitas samin 

 
 

Kearifan lokal terbentuk 

berdasarkan empiris masyarakat 

terhadap kajian- kajian di lingkungan 

alam dan sosial di sekitar mereka. 

Perkembangan lingkungan tersebut 

berlangsung dari generasi ke 

generasi yang disadari atau tanpa 

disadari merupakan proses 

internalisasi yang berlangsung lama 

dalam membentuk perilaku, 

termasuk perilaku ekonomi generasi 

penerusnya. 

Pergerakan orang (termasuk 

dunia pariwisata) demikian cepat 

membawa kapitalisme masuk 

kedunia bisnis kebudayaan, 

kemodifikasian budaya ini terjadi 

karena pasar cenderung 

memberlakukan budaya sebagai 

barang dagangan ketimbang 

memperlakukan budaya sebagai 

nilai. Dampak sosial budaya menurut 

Cooper dkk (1993) muncul karena 

industri pariwisata melihat ada tiga 

hal, dampak sosial budaya yang 

muncul apabila terjadi interaksi 
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antara wisatawan dan masyarakat 

ketika: (1) wisatawan membutuhkan 

produk dan membelinya dari 

masyarakat disertai tuntutan-tuntutan 

sesuai dengan keinginanya, (2) 

pariwisata membawa hubungan 

impor dan pengusaha pariwisata 

mengubah sikap spontanitas 

masyarakat menjadi transaksi 

komersial, dan (3) wisatawan dan 

masyarakat bertatap muka dan 

bertukar informasi atau ide, ini 

penyebab munculnya ide-ide baru. 

Perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dan dampak sosial yang 

merupakan hasil dari suatu 

perubahan akibat adanya suatu 

perkembangan dalam masyarakat 

menyebabkan berbagai aspek yang 

menarik untuk diteliti. Komunitas 

Samin dahulu dikenal sebagai suatu 

komunitas yang menentang 

pemerintah. Sebenarnya mereka 

seperti itu karena mereka tidak ingin 

mengikuti pemerintah jaman kolonial 

Belanda, oleh karena itu mereka 

mengasingkan diri dan tidak 

mengenal adanya pendidikan, 

perdagangan, bahkan pemerintahaan. 

Mereka menjauhkan itu semua 

karena dianggap sebagai pembantu 

pemerintah kolonial belanda (Mbah 

Lasio, 56 tahun buruh tani). Budaya 

yang dimiliki membuat komunitas 

samin semakin menarik untuk 

diteliti. 

Komunitas samin merupakan 

kelompok masyarakat yang 

menempati suatu tempat dengan 

menganut ajaran “Samin Suro 

Sentiko” . dengan segala keunikan 

dan kearifan sekelompok orang jawa 

yang muncul pada masa kolonial 

belanda yakni sekitar tahun 1990 

yang oleh sementara pihak ajaranya 

disebut “saminisme” (Lestari, 2008). 

Berbagai ajaran dan kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh 

komunitas Samin menarik untuk 

dipelajari, terutama yang berkaitan 

dengan caring economic, yang boleh 

jadi dapat memperkaya kazanah 

perilaku ekonomi, yang perlu 

dipertimbangkan untuk dapat ditiru 

sisi positifnya oleh masayrakat lain.   

 

KAJIAN LITERATUR  

Memahami economic local 

wisdom memerlukan pemahaman 

tentang perilaku-perilaku kemasyara-

katan, baik perilaku yang bersifat 

sukarela maupun mandatory. 

Perilaku adalah respon atau reaksi 

seorang individu terhadap stimulus 
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yang berasal dari luar maupun dari 

dalam dirinya. Perilaku manusia 

adalah suatu aktivitas manusia itu 

sendiri (Notoatmodjo, 2003). Hal ini 

sama dengan perilaku manusia 

adalah sebagai suatu fungsi dari 

interaksi antara person atau individu 

dengan lingkungannya yang nantinya 

akan menimbulkan suatu perubahan 

(Thoha, 2008).  

Economic local wisdom pada 

dasarnya bermakna adanya 

keterlekatan. Granovetter (dalam 

Damsar dan Indrayani, 2013) 

menjelaskan bahwa keterlekatan 

dalam perilaku ekonomi adalah 

tidakan ekonomi yang disituasikan 

secara sosial, dan melekat dalam 

dalam jaringan sosial personal yang 

sedang berlangsung di antara para 

pelaku ekonomi. Hal ini tidak 

terbatas pada tindakan secara 

individual, tetapi juga mencakup 

perilaku ekonomi yang lebih luas 

yang semuanya tercakup dalam 

jaringan hubungan sosial. Begitu 

pula halnya dalam komunitas Samin, 

tindakan ekonomi mereka terikat 

dalam hubungan sosial yang melekat. 

Keunikan yang terdapat dalam 

komunitas Samin memberikan 

ketertarikan tersendiri terkait adanya 

perbedaan mendasar perilaku 

ekonomi komunitas tersebut dengan 

perilaku ekonomi manusia pada 

umumnya. Hal ini tentu akan 

menyadarkan kita bahwa kita semua 

berbeda dalam banyak hal mendasar. 

(Diamond, 2015) 

Perilaku ekonomi yang 

diperlihakan masyarakat lokal 

menunjukkan perekonomian sebagai 

suatu sistem yang menggambarkan 

perikehidupan manusia sehari-hari, 

yang menyangkut usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya, di mana 

kebutuhan itu tidak hanya pada aspek 

material, tetapi juga pada aspek 

moral, sosial, politis dan sosial 

budaya. (Mubyarto, 1990) 

Sikap jujur dalam berperilaku 

ekonomi masyarakat lokal 

merupakan bagian dari 

pengimplementasian dari bebagai 

prinsip, ajaran, dan pandangan 

komunitas Samin, mereka benar-

benar memegang teguh sikap jujur 

tersebut sebagai mana pengakuan 

perangkat desa dan tetangga Samin 

yang bukan pemeluk ajaran Samin. 

Watak hidup ideal masyarakat Jawa 

dalam analisis yang dikemukakan 

oleh Jatman (2000) adalah arif, jujur, 

mawas diri, ikhlas, eling, satriya, 
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sikap hormat, rukun, rasa, aku, dan 

ramah. 

Perilaku jujur pada masyarakat 

lokal dipastikan akan menjauhkan 

mereka dari masalah-masalah sosial 

yang timbul akibat ketamakan, dan 

menjadikan mereka memiliki respek 

dengan sesama, sehingga jika 

ternyata ada masalah yang muncul, 

akan diselesaikan oleh Tetua 

komunitas mereka, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Mungmachon 

(2012) dalam artikelnya yang 

berjudul Knowledge and Local 

Wisdom: Community Treasure bahwa 

“the members of the community are 

all related and give utmost respect to 

elders. This makes them “one 

family” living with unconditional 

kindness and generosity. When 

conflicts arise, the elders and various 

relatives are the ones who decide 

how to settle matters”. 

Perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dan dampak-dampak 

sosial yang merupakan hasil dari 

suatu perubahan akibat adanya suatu 

perkembangan dalam masyarakat 

menyebabkan berbagai aspek 

menarik untuk diteliti yang nantinya 

akan menimbulkan perubahan dari 

segi ekonomi moral dan ekonomi 

politik. Sairin dan Bambang (2002) 

mengatakan bahwa ekonomi moral 

dan ekonomi politik mungkin dapat 

dilihat sebagai lanjutan dari debat 

subsantivis-formalis, dengan wajah 

yang baru. 

Soetomo (2014), mengatakan 

bahwa “barangkali dalam kekayaan 

khazanah budaya bangsa yang 

majemuk ini, di berbagai daerah 

ditemukan berbagai modal sosial dan 

kearifan lokal yang menggambarkan 

kemampuan masyarakat untuk 

mempertahankan eksistensinya dan 

meningkatkan kondisi kehidupannya 

melalui berbagai bentuk yang 

berbeda, tetapi pada dasarnya 

mempunyai nuansa upaya 

mewujudkan kesejahteraan”.  

Menghadapi kejadian-kejadian 

empiris dan perubahan-perubahan di 

sekitar masyarakat akan melahirkan 

kearifan lokal sesuai dengan 

tuntutan-tuntutan sumberdaya alam 

yang merupakan poin penting dalam 

mencapai kesejahteraan pada lokal. 

Kejadian yang berlangsung terus 

menerus dari generasi ke generasi 

berikutnya yang boleh jadi disadari 

atau tanpa disadari merupakan proses 

intemalisasi yang berlangsung lama 

dalam membentuk perilaku ekonomi 
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masyarakat lokal. 

Perilaku-perilaku dalam ma-

syarakat lokal lebih mencerminkan 

perilaku-perilaku kepedulian terha-

dap sesama dan lingkungannya, hal 

ini sejalan dengan isu-isu terbaru saat 

ini yang membahas tentang caring 

economic.    

Osch (2013) menyatakan bahwa 

era ekonomi baru sudah muncul, hal 

itu selalu terjadi, sehari-hari, dan di 

mana-mana, yakni era caring 

economic. Nilai 'Care' didasarkan 

pada pengalaman manusia yang 

benar-benar universal. Jika 

kepedulian untuk diri kita sendiri, 

untuk sesama manusia dan 

lingkungan kita akan menjadi dasar 

untuk pemikiran ekonomi, kita akan 

hidup di dunia yang sama sekali 

berbeda. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

desa Klopoduwur, Kecamatan 

Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa 

Tengah.  

Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara mendalam, 

observasi dan studi dokumentasi. 

Analisis data menggunakan model 

interaktif.. Menurut Bogdan dan 

Biklen (dalam Akbar, 2007) 

“penelitian kualitatif acap kali 

disebut naturalistik sebab peneliti 

tertarik menyelidiki peristiwa-

peristiwa sebagaimana terjadi secara 

natural”. Pendekatan kualitatif ini 

dipilih dengan alasan berikut: (1) 

realitas yang ada pada dasarnya 

bersifat ganda, terkonstruksi dan 

holistik; (2) antara orang yang 

mengetahui (knower) dan apa yang 

diketahui (known) bersifat interaktif 

dan tak terpisahkan; (3) hanya waktu 

dan konteks yang memungkinkan 

berkaitan dengan hipotesis kerja; (4) 

semua entitas yang ada dalam 

kondisi saling simultan sehingga 

hampir-hampir tidak mungkin 

membedakan antara sebab dengan 

akibat; dan (5) penelitian pada 

dasarnya tidak bebas nilai. (Lincoln 

dan Guba, dalam Akbar, 2007) 

Adapun jenis penelitian ini 

menggunakan etnografi. Saldana 

(2011) menyatakan: 

Ethnography is the observa-

tion and documentation of 

social life in order to render 

an account of a group’s 

culture. Ethnography refers to 

both the process of long-term 
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fi eldwork and the fi nal (most 

oft en) written product. 

Originally the method of 

anthropologists studying 

foreign peoples, ethnography 

is now multidisciplinary in its 

applications to explore 

cultures in classrooms, urban 

street settings, businesses and 

organizations, and even 

cyberspace. 

Selanjutnya Saldana (2011) 

menyatakan bahwa “the goal of 

ethnography, then, is to research the 

default conditions (and their “soft 

ware updates”) of a people’s ways of 

living”. Saldana menjelaskana bahwa 

tujuan dari etnografi adalah 

digunakan untuk meneliti kondisi 

yang bersifat relatif tetap dari cara 

hidup bermasyarakat. 

Sebagai teknik utama 

pengumpulan data penelitian 

kualitatif, wawancara mendalam (in 

depth interview) digunakan untuk 

memperoleh data secara mendasar 

dan spesifik.Teknik wawancara ini 

adalah wawancara tidak terstandar 

(un-standarized interview), yang 

artinya pedoman interview yang 

digunakan tidak mutlak dan longgar. 

Dengan bentuk vsawancara tidak 

terstruktur (unstructure interview 

atau passive interview ) dalam 

penelitian ini, memungkinkan 

dilakukan secara lebih personal, 

sehingga memungkinkan penggalian 

informasi sedalam-dalamnya 

(Ekosusilo, 2003).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Terdapat tiga temuan penelitian 

yang terkait dengan caring economic 

dalam komunitas Samin, yakni (1) 

ajaran samin surosentiko; (2)  tradisi 

sambatan; dan (3) sistem paron. 

Ajaran samin surosentiko dan 

istilah ‘Wong Sikep’ atau ‘Sedulur 

Sikep’ pada dasarnya merujuk pada 

konsep ekonomi cukup. Ekonomi 

cukup bermakna manusia tidak lagi 

berupaya mengeksploitasi diri 

(nafsu)nya sendiri, lingkungan hidup 

sekitarnya, untuk sekedar menumpuk 

harta, sebaliknya ekonomi cukup 

berupaya mengeksploitasi potensi 

atau kemungkinan terbaiknya untuk 

memenuhi keperluan manusia, 

sebatas yang dianjurkan atau dibatasi 

oleh Tuhan mereka. Ekonomi cukup 

tidak dapat atau tidak perlu 

didefinisikan. Seorang pengusaha, 

profesional atau apapun profesinya 

dapat mengukur sendiri batas cukup 
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yang yang dapat mereka ukur 

berdasarkan tingkat kemampuan, 

keahlian, pendidikan bahkan kelas 

sosial mereka (Dahana, 2015). 

Ekonomi cukup mirip dengan konsep 

‘nrima’ atau ‘nrimo’ dalam 

masyarakat Jawa yang ditampilkan 

dengan sikap yang tenang dan dapat 

menerima apa yang terjadi di dalam 

hidup. Secara sederhana dapat 

diwujudkan dalam kalimat “apabila 

Anda ingin hidup seutuhnya maka 

Anda tidak perlu mencapai tujuan 

atau pemenuhan kebutuhan lebih 

banyak, tetapi cukup menerima apa 

yang sekarang Anda miliki” 

(Panggabean, dkk, 2014) 

Pandangan Slotkin (dikutip oleh 

Adimihardja, 1993) bahwa “the 

organism and its environment must 

be suited to each other”. Pandangan 

ini mengisyarakatkan perlunya 

hubungan timbal balik yang serasi 

dan harmonis antara manusia dengan 

linkunganya, pembangunan di 

bidang ekonomi saat ini 

mengakibatkan kerusakan 

lingkungan dan masalah sosial di 

lingkungan masyarakat, sehingga 

perlu difikirkan kembali solusi yang 

perlu ditawarkan, termasuk 

mempelajari pengetahuan dan 

kearifan lokal bidang ekonomi yang 

boleh jadi memberikan solusi 

alternatif terbaik. 

Terdapat berbagai tradisi 

masyarakat yang terkait dengan 

konsep gotong-royong, usaha 

bersama dan kekeluargaan yang 

merupakan ciri utama sistem 

ekonomi yang berlandaskan 

Pancasila. Pasal 33 ayat (1) Undang 

Undang Dasar 1945 menyebutkan 

“perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan”. Usaha bersama 

adalah suatu mutualism, sementara 

asas kekeluargaan di sini bermakna 

brotherhood, bukan asas keluarga 

atau asas kekerabatan (bukan family 

system atau kinship). (Swasono, 

2008). Azas usaha bersama dan 

kekeluargaan dimaksudkan untuk 

menciptakan kesejahteraan ekonomi 

bagi seluruh masyarakat (well–

being), bukan kesejahteraan dalam 

arti sempit (welfare) (Swasono, 

2010). Usaha bersama dan 

kekeluargaan ini pula akan menjamin 

setiap warga negara memperoleh 

penghidupan yang layak dan 

menjamin berlakunya demokrasi 

ekonomi, di mana hak ini tidak selalu 

privilege suatu golongan tertentu, 
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tetapi semua berhak memperoleh 

equal opportunity (Farida, 2011). 

Tradisi sambatan secara tradisional 

juga memiliki semangat yang sama 

dengan makna yang terdapat dalam 

UU no.22 Tahun 2001 tentang 

minyak dan Gas.dan UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (Sulendrakusuma, 

2012). Undang-Undang tersebut 

yang mengatur perilaku ekonomi 

yang diwajibkan kepada warga 

negara maupun perusahaan yang ada 

di Indonesia dalam menghadapi 

persaingan lokal maupun global. 

Dalam hal ini tradisi lokal yang 

terkait dengan konsep gotong royong 

menyangkut banyak aktivitas, baik 

terkait dengan aktivitas ekonomi 

maupun budaya, yang menunjukkan 

perilaku keseharian masyarakat 

lokal. 

Istilah ‘Sambatan’ ini 

mempunyai arti meminta bantuan, di 

mana sambatan merupakan budaya 

gotong royong dalam proses 

produksi pertanian yang dilakukan 

komunitas Samin. sebagai aktivitas 

saling membantu dalam suplay 

tenaga kerja yang dilakukan oleh 

beberapa rumah tangga ‘wong 

sikep‘ berdasarkan prinsip timbal 

balik. Dalam kajian Antropologi hal 

ini lebih dikenal dengan istilah 

‘Principle of reciprocity‘ atau prinsip 

resiprositas, yang merupkan sistem 

memberi sumbangan yang 

mengandung kewajiban bagi si 

penerima sumbangan untuk 

membalasnya dalam masyarakat 

kecil pada umumnya. Prinsip 

resiprositas tersebut menggantikan 

pola pengupahan dalam bentuk uang 

atau barang yang biasa dijumpai 

dalam hubungan produktivitas 

ekonomi konvensional. Bila suatu 

rumah tangga membutuhkan tenaga 

kerja, maka keluarga yang 

bersangkutan memohon bantuan dari 

rumah tangga lainya. Sebagai 

imbalanya, keluarga yang telah 

dibantu pun akan mengerahkan 

tenaga kerja ketika rumah tangga 

yang dahulu menolongnya 

membutuhkan bantuan dalam 

aktivitas ekonominya.  

Dalam kegiatan sehari-hari 

komunitas Samin memiliki sistem 

pembagian kerja dalam keluarga 

yang terstruktur. Seorang kepala 

keluarga bekerja menjadi petani atau 

buruh tani (menggarap sawah yang 

bukan sawah mereka), begitupula 



National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1080 
 

halnya yang berprofesi sebagai 

peternak, adalah tugas suami untuk 

membawa ternak ke lokasi yang 

tersedia pakan ternak tersebut, atau 

mencari pakan untuk ternak yang 

dikandangkan. Sedangkan istri 

menunggu di rumah dengan 

menyiapkan makanan untuk suami 

mereka saat pulang dari sawah, 

selain itu mengasuh anak itu 

merupakan tanggung jawab seorang 

istri. 

Komunitas Samin mayoritas 

berprofesi sebagai petani, mereka 

sangat mengandalkan pertanian 

untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-harinya. Dalam bertani 

mereka hanya mengandalkan sedikit 

pengetahuan yang mereka dapat dari 

nenek moyang mereka dulu (turun 

temurun). Hasil pertanian menjadi 

jantung untuk sebagaian besar 

komunitas Samin bertahan hidup. 

Selain itu juga ada sebagian 

komunitas Samin yang bekerja 

sebagai peternak sapi, tetapi itu 

hanya sebagian kecil komunitas 

Samin, komunitas terhambat dalam 

masalah modal yang kurang 

sehingga sebagian besar komunitas 

Samin bekerja sebagai penggarap 

sawah (buruh tani) untuk bertahan 

hidup. 

Terkait dengan profesi dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, 

komunitas Samin sudah mengenal 

sistem paron atau bagi hasil antara 

pemilik sawah dengan penggarap 

sawah, atau antara pemilik dengan 

pemelihara hewan ternak. Sistem 

paron pada dasarnya merupakan 

semangat untuk melakukan transaksi 

ekonomi yang memberikan rasa adil 

kepada kedua belah pihak. Pemilik 

sawah maupun penggarap akan 

memperoleh sejumlah padi pada saat 

panen sesuai dengan kesepakatan 

yang telah mereka buat sebelum 

proses penanaman padi. Begitu pula 

antara pemilik dengan pemelihara 

hewan ternak. Persentase bagi hasil 

dalam sistem paron baik dalam 

pertanian maupun peternakan secara 

umum telah ada kebiasaan-kebiasaan 

yang tidak tertulis namun berlaku di 

komunitas Samin. 

Sistem paron dalam komunitas 

Samin misalnya, adalah sistem bagi 

hasil yang merupakan contoh 

penerapan pembagian hasil usaha 

yang sesuai dengan mekanisme 

perkoperasian yang merupakan soko 

guru perekonomian di Indonesia. 

Sistem bagi hasil pada dasarnya 
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dimaksudkan untuk memastikan 

tidak terjadinya pengambilan 

keuntungan secara dzolim oleh salah 

satu pihak yang dapat merugikan 

pihak lain. Sistem paron berbeda 

dengan sistem bunga, dalam paron 

hasil usaha diperoleh secara adil 

sesuai kesepakatan sampai dengan 

waktu yang telah ditentukan, apakah 

berupa masa panen atau kondisi 

tertentu yang disepakati. Sistem 

bunga yang berlaku kadang-kadang 

bertentangan dengan prinsip keadilan 

ekonomi yang dianut konstitusi 

ekonomi Indonesia, yakni tidak 

mempertimbangkan kondisi/kejadian 

yang berlangsung selama proses 

keberlangsungan usaha. 

Ketiga hal temuan di atas, pada 

dasarnya merupakan konsep caring 

economic yang dimiliki oleh 

komunitas Samin yang telah 

berlangsung lama. Cox (2015), 

mengatakan bahwa saat ini caring 

economics adalah kerangka untuk 

pemahaman yang lebih realistis dari 

dinamika ekonomi. Kepedulian 

memberikan konstribusi besar 

terhadap perekonomian masyarakat 

dan bangsa.  

 

KESIMPULAN  

Terdapat tiga perilaku ekonomi 

yang menunjukkan caring economic 

dalam komunitas Samin, yakni (1) 

ajaran samin surosentiko; (2)  tradisi 

sambatan; dan (3) sistem paron. 

Ketiga perilaku ini menunjukkan 

kepedulian komunitas Samin 

terhadap sesama dan lingkungannya 

dalam berperilaku ekonomi. 
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Abstrak 

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang jika mereka dihadapkan pada 

suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Kegiatan berpikir menjadi beberapa jenjang, 

yaitu berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking (HOT) dan dan berpikir tingkat rendah 

atau Lower Order Thinking (LOT). Berpikir kritis merupakan perwujudan dari berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking). Hal tersebut karena kemampuan berpikir tersebut merupakan 

kompetensi kognitif tertinggi yang perlu dikuasai siswa maupun mahasiswa dalam pembelajaran. 

Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa untuk membandingkan dua 

atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari luar dengan informasi yang dimiliki. 

Bila terdapat perbedaan atau persamaan, maka ia akan mengajukan pertanyaan atau komentar 

dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan. Dalam pembelajaran ekonomi, Siswa harus dididik 

dan dilatih menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam proses belajarnya untuk dapat 

menghubungkan konsep dasar dengan situasi yang sebenarnya di lapangan, sehingga dengan 

berpikir kritis juga siswa dapat dididik untuk lebih memilik sikap mental yang kuat. Sehubungan 

dengan itu, maka upaya peningkatan kualitas proses belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi 

khususnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis merupakan suatu kebutuhan yang 

mendesak untuk dilakukan.  

 
Kata Kunci: Proses Belajar, Berpikir kritis, Ekonomi. 

 
Belajar merupakan suatu 

kegiatan seseorang dalam 

melakukan perubahan dan 

memperoleh hasil pengalaman yang 

telah dilakukan. Belajar dilakukan 

akibat adanya stimulus serta respon. 

Seseorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika seseorang tersebut 

dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Teori dalam definisi 

dan pengertian belajar yang penting 

adalah input yang berupa stimulus 

dan output yang berupa respon. 

Kesimpulannya pengertian belajar 

adalah suatu proses di mana suatu 

tingkah laku yang ditimbulkan atau 

diperbaiki melalui serentetan reaksi 

atas situasi (rangsangan) yang 

terjadi. Pada manusia proses belajar 

tidak hanya menyangkut aktivitas 

fisik saja, tetapi terutama sekali 

menyangkut kegiatan otak, yaitu 

berpikir.  

Berpikir memberikan seseorang 

untuk mengembangkan kemampuan 

merepresentasikan dunia sebagai 

model dan memberikan perlakuan 

terhadapnya secara efektif sesuai 

dengan tujuan, rencana, dan 

imajinasi. Pada saat menghadapi 

mailto:Nisanurainisurasa@gmail.com
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permasalahan, perilaku seseorang 

dalam memutuskan suatu masalah, 

memecahkan masalah, atau pun 

ingin memahami sesuatu, maka 

orang tersebut melakukan aktivitas 

berpikir. Beberapa ahli juga 

mengungkapkan bahwa yang dapat   

membedakan kegiatan berpikir 

menjadi beberapa jenjang, yaitu 

berpikir tingkat tinggi atau Higher 

Order Thinking dan berpikir tingkat 

rendah atau Lower Order Thinking. 

Berpikir tingkat tinggi (higher 

order thinking) disebut sebagai 

gabungan dari berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan berpikir 

pengetahuan dasar. Berpikir kritis 

merupakan perwujudan dari 

berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking). Hal tersebut dikarenakan 

kemampuan berpikir yang 

merupakan kompetensi kognitif 

tertinggi yang perlu dikuasai siswa 

dalam pembelajaran. 

Berpikir kritis merupakan 

perwujudan dari berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking). Hal 

tersebut karena kemampuan 

berpikir tersebut merupakan 

kompetensi kognitif tertinggi yang 

perlu dikuasai siswa dalam 

pembelajaran. Berpikir kritis efektif 

diajarkan dalam lingkungan sekolah 

yang mengandalkan peran 

memorisasi dan metode mengajar 

yang dilakukan guru. Proses 

berpikir setiap individu tidak lahir 

dengan keterampilan berpikir kritis 

tetapi diajarkan untuk berpikir 

kritis. Berdasarkan sejarah, terdapat 

dua pendekatan dalam mengajarkan 

keterampilan berpikir kritis,yaitu 

mengajarkan berpikir secara 

terpisah dengan bidang ilmu atau 

mengajarkan berpikir kritis yang 

terpadu pada bidang ilmu. 

Dalam pembelajaran ekonomi, 

Kondisi ekonomi di lapangan yang 

menuntut diri untuk lebih peka serta 

mengasah kemampuan berpikir 

kritis sehingga dapat menghadapi 

segala situasi. Berpikir kritis dapat 

diterapkan dalam berbagai disiplin 

ilmu. Oleh karena itu, keterampilan 

berpikir siswa dalam belajar ilmu 

ekonomi pun perlu dikembangkan 

agar siswa tidak hanya mengetahui 

sebatas teori saja namun juga dapat 

menciptakan ekplorasi pengetahuan 

yang sesuai dengan keadaan 

sekarang. 

 

PEMBAHASAN 

Proses Belajar 
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Ruggerio mengartikan belajar 

sebagai suatu aktivitas mental untuk 

membantu memformulasikan atau 

memecahkan suatu masalah, 

membuat suatu keputusan, atau 

memenuhi hasrat keingintahuan 

(2011:128). Moh. Surya 

(1981:32), definisi belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru 

keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dan 

dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Kesimpulan yang bisa 

diambil dari kedua pengertian, 

bahwa pada prinsipnya, belajar 

adalah perubahan dari diri 

seseorang. Dari beberapa definisi 

para ahli diatas, dapat disimpulkan 

adanya beberapa ciri belajar, yaitu: 

1. Belajar ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku 

(change behavior). Ini berarti, 

bahwa hasil dari belajar hanya 

dapat diamati dari tingkah laku, 

yaitu adanya perubahan tingkah 

laku, dari tdak tahu menjadi 

tahu, dan tidak terampil 

menjadi terampil. Tanpa 

mengamati tingkah laku hasil 

belajar, kita tidak akan dapat 

mengetahui ada tidaknya hasil 

belajar. 

2. Perubahan perilaku relative 

permanent. Ini berarti, bahwa 

perubahan tingkah laku yang 

terjadi karena belajar untuk 

waktu tertentu akan tetap atau 

tidak berubah-ubah. Tetapi, 

perubahan tingkah laku 

tersebut tidak akan terpancang 

seumur hidup. 

3. Perubahan tingkah laku tidak 

harus segera dapat diamati pada 

saat proses belajar sedang 

berlangsung, perubahan 

tingkah laku tersebut bersifat 

potensial. 

4. Perubahan tingkah laku 

merupakan hasil latihan atau 

pengalaman. 

5. Pengalaman atau latihan itu 

dapat memberi penguatan. 

Sesuatu yang memperkuat itu 

akan memberikan semangat 

atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 

Menurut Jerome S. Bruner 

(Oemar Hamalik, 2004:14), 

mengatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran, siswa menempuh 

tiga episode atau fase, yaitu: fase 

informasi yang mana tahap 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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penerimaan materi, fase 

transformasi adalah tahap 

pengubahan materi, dan tahap 

evaluasi merupakan tahap penilaian 

materi. Sedangkan proses belajar 

akan selalu berlangsung dalam tiga 

tahapan, yaitu: acquisition 

merupakan tahap perolehan atau 

penerimaan informasi, 

storage adalah tahap penyimpanan 

informasi dan yang terakhir 

retrieval merupakan tahap yang 

mendapatkan kembali informasi. 

Sehingga diambil sebuah 

pemahaman bahwa tahapan dalam 

proses belajar adalah dimulai 

dengan penerimaan informasi yang 

kemudian disimpan dalam memori 

ingatan dan pada gilirannya memori 

yang tersimpan dapat diungkapkan 

atau diaktifkan kembali sebagai 

respon dari stimulus yang sedang 

dihadapi. 

Proses belajar dapat diartikan 

sebagai tahapan perubahan pada 

perilaku kognitif, perilaku afektif 

dan psikomotorik yang terjadi 

dalam diri siswa. Perubahan itu 

bersifat positif yang berarti 

berorientasi ke arah yang lebih baik. 

Dalam pengertian proses belajar 

dapat dibedakan atas tiga fase yaitu 

fase informasi lalu fase 

transformasi dan terakhir fase 

evaluasi. Dimana setiap pelajaran 

diperoleh sejumlah informasi. Ada 

informasi yang menambah 

pengetahuan yang sudah dimiliki, 

ada informasi yang memperhalus 

dan memperdalamnya, ada juga 

informasi yang bertentangan 

dengan apa yang sudah diketahui 

sebelumnya. Sebuah informasi 

harus dilakukan analisis, diubah 

atau ditransformasi ke dalam suatu 

bentuk yang lebih abstrak atau 

konseptual supaya bisa dipakai 

untuk hal yang lebih luas. Untuk itu 

bantuan guru sangat dibutuhkan. 

Kemudian semua itu dinilai sampai 

sejauh mana pengetahuan yang 

didapat dan tranformasi itu bisa 

dimanfaatkan untuk memahami 

gejala lain. 

Uraian diatas memberikan 

petunjuk bahwa agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan 

baik, peserta didik sebaiknya diajak 

untuk memanfaatkan semua alat 

inderanya. Guru berupaya untuk 

menampilkan rangsangan 

(stimulus) yang dapat di proses 

dengan berbagai indera. Semakin 

banyak alat indera yang digunakan 



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1088 
 

untuk menerima dan mengolah 

informasi semakin besar 

kemungkinan informasi tersebut 

dimengerti dan dapat dipertahankan 

dalam ingatan. Dengan demikian 

diharapkan peserta didik akan dapat 

menerima dan menyerap dengan 

mudah dan baik pesan-pesan dalam 

materi yang disajikan. 

Kemampuan Berpikir 

Belajar pada manusia erat sekali 

hubungannya dengan proses 

berpikir. Berpikir adalah tingkah 

laku yang menggunakan ide, yaitu 

suatu simbolis. Kalau seseorang 

makan, maka seseorang bukan 

berpikir tetapi kalau 

membayangkan mengenai sesuatu 

makanan yang tidak ada, maka 

seseorang itu menggunakan ide atau 

simbol-simbol tertentu dan tingkah 

laku inilah yang disebut berpikir. 

Berpikir merupakan salah satu 

aktivitas mental yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Berpikir terjadi dalam setiap 

aktivitas mental manusia berfungsi 

untuk memformulasikan atau 

menyelesaikan masalah, membuat 

keputusan serta mencari alasan. 

Menurut (Sawrey dan Telford, 

1986:457) kemampuan adalah 

kapasitas seorang individu yang 

diperoleh dari suatu ketrampilan 

atau sejumlah informasi selama 

mengikuti suatu kegiatan. 

Kemampuan pembelajaran 

berkaitan dengan kemampuan 

individu dalam menciptakan 

sesuatu gagasan atau cara baru 

untuk memecahkan masalah selama 

berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran baik di sekolah 

(Corsini dan Auerbach, 1996:426). 

Kesimpulan pendapat diatas, 

kemampuan merupakan kapasitas 

seorang individu yang diperoleh 

dari suatu keterampilan selama 

mengikuti kegiatan tertentu. 

Kapasitas disini berhubungan 

dengan penciptaan suatu gagasan 

atau cara baru untuk menyelesaikan 

suatu masalah selama 

berlangsungnya proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

kenyataan yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari dalam 

dunia pendidikan bahwa istilah 

kemampuan dipakai untuk 

menunjukkan hasil pembelajaran 

peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran, misalnya 

kemampuan berhitung, kemampuan 
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menulis, kemampuan berpikir, dan 

sebagainya. 

Menurut Elain B. Jhonson 

(diterjemahkan Prih Hardinto 2009: 

132) “berpikir kritis adalah sutu 

proses yang terorganisir secara jelas 

yang digunakan di dalam kegiatan-

kegiatan mental seperti itu sebagai 

pemecahan masalah”. Berpikir 

kritis merupakan upaya pendalaman 

kesadaran serta kecerdasan 

membandingkan dari beberapa 

masalah yang sedang dan akan 

terjadi sehingga menghasilkan 

sebuah kesimpulan dan gagasan 

yang dapat memecahkan masalah 

tersebut. Setiap siswa memiliki pola 

pikir yang berbeda. Akan tetapi, 

apabila setiap siswa mampu 

berpikir kritis, masalah yang 

mereka hadapi tentu akan semakin 

sederhana dan mudah dicari 

solusinya. Oleh karena itu, manusia 

diberikan akal dan pikiran untuk 

senantiasa berpikir bagaimana 

menjadikan hidupnya lebih baik, 

dan mampu menyelesaikan suatu 

masalah yang sedang dihadapi.  

Menurut Langrehr (1990:36),  

terdapat tiga jenis informasi 

yang disimpan atau diingat dalam 

otak. Ketiga jenis informasi itu 

adalah : (1) Isi (content) yaitu apa 

yang dipikirkan tentang berbagai 

simbol, angka, kata, kalimat, fakta, 

aturan, metode, dan sebagainya; (2) 

Perasaan (feelings) tentang isi; (3) 

Pertanyaan (questions) yang 

digunakan untuk memproses atau 

untuk mempergunakan isi. Oleh 

karena itu seorang anak dapat 

memiliki tiga kecerdasan, yaitu 

kecerdasan isi, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan 

memproses. 

Berpikir kritis adalah sebuah 

proses sistematis yang 

memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi 

keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri. Berpikir kritis adalah 

sebuah proses terorganisasi yang 

memungkinkan siswa mengevaluasi 

bukti, asumsi, logika dan bahasa 

yang mendasari pernyataan orang 

lain. Menurut R. H. Enis (2002:44), 

berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan 

tentang apa yang harus dipercayai 

atau dilakukan. Seseorang yang 

berpikir kritis memiliki karakter 

khusus yang dapat diidentifikasi 

dengan melihat bagaimana 
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seseorang menyikapi suatu 

masalah. Informasi atau argumen 

karakter-karakter tersebut tampak 

pada kebiasaan bertindak, 

beragumen dan memanfaatkan 

intelektualnya dan pengetahuannya.  

Dalam dunia pendidikan dikenal 

istilah taksonomi yang merujuk 

pada tujuan pendidikan yang 

dikenal Taksonomi Bloom. Namun 

begitu, sebenarnya apa yang dikenal 

sebagai taksonomi Bloom ini 

adalah merupakan hasil kelompok 

penilai di Universitas yang terdiri 

dari Benjamin S. Bloom, M.D. 

Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan 

D.R. Krathwohl, yang kemudian 

didukung pula oleh Ralph W. Tyler 

(Suharsimi, 2006:117). Taksonomi 

berasal dari bahasa Yunani tassein 

berarti untuk mengklasifikasi dan 

nomos yang berarti aturan. 

Taksonomi berarti klasifikasi 

berhirarkhi dari sesuatu atau prinsip 

yang mendasari klasifikasi. Semua 

hal yang bergerak, benda diam, 

tempat, dan kejadian-sampai pada 

kemampuan berpikir dapat 

diklasifikasikan menurut beberapa 

skema taksonomi.  

Lorin Anderson dan Krathwohl 

(Fisher, 2007:26) merevisi 

taksonomi Bloom tentang aspek 

kognitif menjadi dua dimensi, yaitu: 

1) dimensi proses kognitif, 2) 

dimensi pengetahuan. 

a. Dimensi proses kognitif 

Mengingat (C1) 

Proses mengingat adalah 

mengambil pengetahuan yang 

dibutuhkan dari memori jangka 

panjang. Pengetahuan yang 

dibutuhkan ini boleh jadi 

pengethuan faktual, konseptual, 

prosededural, atau meta kognitif, 

atau kombinasi dari beberapa 

pengetahuan beberapa ini. Untuk 

mengakses pembelajaran siswa 

dalam katagori proses kognitif yang 

paling sederhana ini, guru 

memberikan pertanyaan mengenali 

tau mengingat kembali dalam 

kondisi yang sama persis dengan 

kondisi ketika siswa belajar materi 

yang diujikan. Guru dapat 

mengubah kondisinya. Pengetahuan 

mengingat penting sebagai bekal 

untuk belajar yang bermakna dalam 

menyelesaikan masalah karena 

pengetahuan tersebut di pake dalam 

tugas-tugas-tugas yang lebih 

kompleks.  

Memahami (C2) 
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Siswa dapat dikatakan 

memahami apabila mereka dapat 

mengkontruksi makna dari pesan-

pesan bpembelajaran baik berupa 

lisan, tulisan ataupun grafis, yang 

disampaikan melalui pelajaran buku 

atau layar komputer.  

Mengaplikasikan (C3) 

Mengaplikasikan berkaitan erat 

dengan pengetahuan prosedural. 

Dalam mengimplementasikan, 

memahami pengetahuan konseptual 

merupakan prasyarat untuk dapat 

mengaplikasikan pengetahuan 

prosedural. 

Menganalisis (C4) 

Menganalisis melibatkan proses 

memecah-mecah materi jadi 

bagian-bagiankecil dan menentukan 

bagaimana hubungan antara bagian 

dan antara setiap bagian dan 

struktur keseluruhannya. Kategori 

proses menganalisis ini meliputi 

proses-proses kognitif 

membedakan, mengorganisasi, dan 

mengatribusikan.  

Mengevaluasi (C5) 

Mengevaluasi didefinisikan 

sebagai membuat keputusan 

berdasarkan kreteria dan standar. 

Kriteria-kriteria yang paling sering 

digunakan adalah kualitas, 

efektivitas, efisiensi, dan 

konsistensi. Kategori mengevaluasi 

mencakup proses-proses kognitif 

memeriksa (keputusan-keputusan 

yang diambil berdasarkan kriteria 

internal), dan mengkritik 

(keputusan-keputusan yang diambil 

berdasarkan kriteria eksternal).  

Mencipta (C6) 

Mencipta melibatkan proses 

menyusun elemen-elemen jadi 

sebuah keseluruhan yang koheren 

atau fungsional. Tujuan-tujuan yang 

diklasifikasikan dalam mencipta 

meminta siswa membuat produk 

baru dengan mengorganisasi 

sejumlah elemen atau bagian jadi 

suatu pola atau struktur yang tidak 

pernah ada sebelumnya.  

b. Dimensi pengetahuan 

Aspek-aspek dari dimensi 

pengetahuan pada revisi Taksonomi 

Bloom meliputi:  

1) Pengetahuan faktual : Peserta 

didik harus mengetahui elemen 

dasar untuk sebuah disiplin 

atau cara memecahkan masalah 

di dalamnya. 

2) Pengetahuan konseptual : yang 

keterkaitan diantara unsur-

unsur dasar struktur yang lebih 

besar yang memungkinkan 
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mereka untuk berfungsi 

bersama-sama. 

3) Pengetahuan prosedural: yang 

pengetahuan tentang cara 

melakukan sesuatu. 

Pengetahuan prosedural kerap 

kali beupa rangkaian langkah 

yang harus diikuti. 

Pengetahuan ini mencangkup 

pengetahuan tentang 

keterampilan, algoritme, 

teknik, dan metode yg 

semuanya disebut sebagai 

prosedur. 

4) Pengetahuan metakognitif : 

yang pengetahuan tentang 

kognisi secara umum dan 

kesadaran akan, serta 

pengetahuan tentang kognisi 

diri sendiri. Pengetahuan 

Metakognitif meliputi 

pengetahuan tentang strategi 

umum yang dapat dipakai 

untuk beragam tugas, kondisi-

kondisi yang memungkinkan 

pemakaian strategi , tingkat 

efektifitas strategi, dan 

pengetahuan diri. 

Dari paparan konsep Taksonomi 

Bloom Revisi menjelaskan bahwa 

konsep mengingat terdiri dari dari 

yang paling mudah C1 hingga 

tingkat sukar C6 yangmana 

kelompok berpikir tingkat tinggi 

yang pada pola berpikir 

mencipta/berkreasi (C6), 

Mengevaluasi (C5), Menganalisis 

(C4) serta untuk kelompok berpikir 

tingkat rendah yaitu 

Mengaplikasikan (C3), Memahami 

(C2) dan Mengingat (C1). 

Dari beberapa analisis teori 

mengenai kemampuan berpikir 

kritis di atas dapat disimpulkan 

bahwa berpikir kritis (critical 

thinking) adalah proses mental 

untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Informasi 

tersebut bisa didapatkan dari hasil 

pengamatan, pengalaman, akal 

sehat atau komunikasi. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan alat yang 

dipergunakan dalam proses 

penguasaan konsep. Kemampuan 

berpikir kritis membuat siswa 

melihat sebuah permasalahan 

dengan sudut pandang yang 

berbeda. Dimana kemampuan 

berpikir tersebut menuntun siswa 

untuk bisa terus belajar dan 

menganalisis sebuah masalah yang 

terjadi. Kemampuan berpikir kritis 

merupakan suatu hal yang perlu 

dibangun dan dilatih dalam 
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kehidupan sehari-hari. Semakin 

siswa melatihnya, semakin tajam 

dan pekalah kemampuan berpikir 

kritisnya. Siswa seharusnya tidak 

dengan gampang menyerap setiap 

informasi tanpa memikirkan 

terlebih dahulu hal yang sedang 

disampaikan. Mengkritisi sesuatu 

seharusnya tidak sembarangan 

supaya diterima secara masuk akal. 

Berpikir kritis sebaiknya berbasis 

data dan informasi yang akurat dan 

absah, dan alasan yang kuat. 

Pembelajaran Ekonomi 

Pembelajaran adalah suatu 

usaha untuk membuat peserta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan suatu upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi 

kegiatan belajar. Menurut Corey 

(Trianto, 2009:85) pembelajaran 

adalah suatu proses dimana 

lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan 

respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset 

khusus dari pendidikan.  

Sedangkan dalam UU No. 2 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 

1 ayat 20, pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dan 

sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang 

hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. 

Pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, walaupun mempunyai 

konotasi yang berbeda. Dalam 

konteks pendidikan, guru mengajar 

supaya peserta didik dapat belajar 

dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan 

sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) 

seseorang peserta didik. Pengajaran 

memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu 

pekerjaan guru saja. Sedangkan 

pembelajaran juga menyiratkan 

adanya interaksi antara guru dengan 

peserta didik.  

Kesimpulan dari berbagai 

pendapat diatas bahwa 

Pembelajaran adalah usaha sadar 

dari guru untuk membuat siswa 
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belajar, yaitu terjadinya perubahan 

10 tingkah laku pada diri siswa 

yang belajar, di mana perubahan itu 

dengan didapatkannya kemampuan 

baru yang berlaku dalam waktu 

yang relatif lama dan karena adanya 

usaha. 

Pembelajaran ekonomi ialah 

ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam memilih dan 

menciptakan kemakmuran. Menurut 

Adam Smith, secara sistematis ilmu 

ekonomi mempelajari tingkah laku 

manusia dalam usahanya untuk 

mengalokasikan sumber-sumber 

daya yang terbatas guna mencapai 

tujuan tertentu. Ini yang banyak 

dikenal sebagai teori ekonomi 

klasik. Dalam analisisnya, Adam 

Smith banyak menggunakan istilah-

istilah normatif seperti: nilai 

(value), kekayaan (welfare), dan 

utilitas (utility) berdasarkan asumsi 

berlakunya hukum alami. 

Menurut Prof. P.A. Samuelson, 

seorang ahli ekonomi 

mengemukakan definisi ilmu 

ekonomi secara rinci, yaitu: “Ilmu 

Ekonomi adalah suatu studi 

mengenai bagaimana orang-orang 

dan masyarakat membuat pilihan, 

dengan cara atau tanpa penggunaan 

uang, dengan menggunakan sumber 

daya yang terbatas tetapi dapat 

digunakan dalam berbagai cara 

untuk menghasilkan berbagai jenis 

barang dan jasa dan 

mendistribusikannya untuk 

keperluan konsumsi sekarang dan 

di masa mendatang, kepada 

berbagai orang dan golongan 

masyarakat. Ilmu Ekonomi 

menganalisis biaya dan keuntungan 

dan memperbaiki corak penggunaan 

sumber-sumber daya.” (Samuelson, 

2010:3) 

Pembelajaran ekonomi adalah 

bagian dari pembelajaran mata 

pelajaran di sekolah yang 

mempelajari perilaku individu dan 

masyarakat dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang tak 

terbatas dengan alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas jumlahnya.  

PENUTUP 

Belajar adalah sama dengan 

melakukan suatu kegiatan yang 

berawal dari ketidaktahuan namun 

bertujuan untuk mengerti dan 

memahami suatu tujuan sehingga 

melakukan perubahan dari tidak 

tahu menjadi tahu. Sehingga proses 

belajar siswa diartikan suatu proses 

yang dilakukan siswa untuk 
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mendapatkan aneka ragam 

kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), and sikap 

(attitudes). Kemampuan 

(competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitudes) 

tersebut diperoleh secara bertahap 

dan berkelanjutan mulai dari masa 

bayi sampai masa tua melalui 

rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. Rangkaian proses belajar itu 

dilakukan dalam bentuk 

keterlibatannya dan keturut 

sertaannya dalam pendidikan 

formal seperti di sekolah. 

Penanggung jawab dalam kegiatan 

proses belajar siswa adalah guru. 

Hal ini karena guru yang langsung 

memberikan kemungkinan bagi 

para siswa untuk belajar dengan 

efektif melalui pembelajaran. Guru 

perlu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan terjadinya proses 

interaksi yang baik dengan siswa, 

supaya bisa melakukan sebagai 

aktivitas belajar secara efektif. 

Konsep berpikir kritis dalam 

ilmu ekonomi muncul akibat 

penggunaan bahasa matematis 

dalam menginterpretasikan konsep-

konsep ekonomi. Kunci mengenal 

dan menggunakan berpikir kritis 

terletak pada menciptakan atmosfer 

yang membangun kepercayaan diri 

untuk bertanya, menantang dan 

merefleksikan karena merupakan 

pengakuan atas kebutuhan sejumlah 

asumsi, negosiasi pengertian, 

membuat pertanyaan, membuat 

dugaan, mencari pembenaran dan 

menyatakan argumen, mengecek 

dan memodifikasi, dan menyadari 

beberapa pendekatan berbeda. 
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Abstrak 

Pengembangan economics pocket book berbasis quantum learning menawarkan konsep dasar 

menciptakan sebuah buku saku ekonomi menuju revolusi mental yang membangun kesadaran 

menciptakan keteladanan. Economics pocket book bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin 

belajar ekonomi. Tujuan penulisan ini adalah (1) untuk memberikan sebuah gagasan dalam 

pengembangan bahan ajar dan (2) memberikan gambaran konseptual mengenai economics pocket 

book berbasis quantum learning. Hal yang mendasari pemikiran ini adalah ingin membuat belajar 

ekonomi menjadi sebuah kebiasaan yang bisa dipelajari dimana saja dan kapan saja. Selain itu, 

economics pocket book juga dilengkapi dengan kata-kata afirmasi dengan perpaduan warna 

tulisan yang berbeda yang mampu memotivasi pembaca. Adapun kerangka rancangan dari 

economics pocket book  yakni memberikan pemaparan materi ekonomi ke dalam sebuah bahan 

cetak dengan cara (1) menumbuhkan, (2) mengalami, (3) menamai, (4) mendemonstrasikan, (5) 

mengulangi dan (6) merayakan, disingkat menjadi “6M” yang nantinya mampu menarik 

perhatian pembaca. Economics pocket book berbasis quantum learning  akan menjadi lebih efektif 

dalam proses pembelajaran apabila dilakukan pada jalur pendidikan formal yang mana pendidik 

juga menerapkan metode quantum teaching.  

 

Kata kunci: Economics Pocket Book dan Quantum Learning  

 

 

Pendidikan merupakan salah 

satu langkah untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan yang 

diimbangi dengan kemauan 

membaca juga merupakan langkah 

nyata untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik, seperti ungkapan bahwa 

buku adalah jendela dunia. 

Ungkapan ini secara jelas 

menggambarkan manfaat membaca 

yakni membuka, memperluas 

wawasan dan pengetahuan 

seseorang. Gemar membaca tidak 

tumbuh begitu saja, kebiasaan ini 

dimulai dari lingkungan keluarga  

serta sekolah pun mempunyai peran 

penting dalam menerapkan kebiasaan 

membaca.  

The World’s Most Literate 

Nations (WMLN) merilis daftar 

peringkat negara-negara dengan 

tingkat literasi paling tinggi di dunia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jhon 

mailto:santiayu0606@gmail.com
mailto:agungharyono@ymail.com
mailto:naryanto@yahoo.com
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W. Miller, Presiden Central 

Connecticut State University, New 

Britain ini dilakukan terhadap lebih 

dari 60 negara di dunia 

mengungkapkan bahwa ternyata 

negara-negara Nordic seperti 

Finlandia, Islandia, Denmark, 

Swedia and Norwegia menempati 

daftar teratas dalam peringkat ini. 

Sedangkan Indonesia peringkat ke-

60 di bawah Thailand (59), Malaysia 

(53), dan Singapura (36) sebagai 

negara dengan peringkat literasi 

tertinggi di Asia Tenggara.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis 

tertarik untuk meningkatkan literasi 

generasi muda dalam bidang ilmu 

ekonomi salah satunya dengan cara 

menawarkan gagasan 

mengembangkan sebuah buku saku 

ekonomi yang mudah dan praktis 

untuk dibawa serta dibaca dimana 

dan kapan saja.  

Ekonomi menjadi salah satu 

mata pelajaran yang diberikan pada 

tingkat pendidikan dasar sebagai 

bagian integral dari Ilmu 

Pengetahuan Sosial sedangkan pada 

tingkat pendidikan menengah, 

ekonomi diberikan sebagai mata 

pelajaran tersendiri. Tujuan mata 

pelajaran ekonomi agar peserta didik 

memiliki kemampuan antara lain: (1) 

memahami sejumlah konsep 

ekonomi untuk mengkaitkan 

peristiwa dan masalah ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari, (2) 

menampilkan sikap ingin tahu 

terhadap sejumlah konsep ekonomi, 

(3) membentuk sikap bijak, rasional 

dan bertanggungjawab dengan 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan ilmu ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi, dan  (4) 

membuat keputusan yang 

bertanggungjawab mengenai nilai-

nilai sosial ekonomi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik 

dalam skala nasional maupun 

internasional (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

2014:14). 

Pengemasan materi ekonomi 

agar menarik minat pembaca yakni 

dengan quantum learning. Quantum 

Learning  berakar dari upaya Dr. 

Georgi Lozanov (DePorter, 

2015:14), seorang pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang 

bereksperimen dengan apa yang 

disebut dengan “Suggestology” atau 

“suggestopedia”. Prinsipnya adalah 

bahwa sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar, 
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dan setiap detail apapun memberikan 

sugesti positif dan negatif. Quantum 

learning meningkatkan peran siswa 

sebagai pelajar seumur hidup selain 

itu quantum learning memikul 

tanggung jawab demi meningkatkan 

kualitas hidup siswa dengan belajar 

sedapat mungkin dari setiap situasi.  

Berdasarkan hal tersebut, 

penggunaan economics pocket book 

berbasis quantum learning 

memungkinkan pembaca 

memperoleh motivasi dalam 

mempelajari ilmu ekonomi.  

Economics pocket book berbasis 

quantum learning dilengkapi kata-

kata afirmasi dengan perpaduan 

warna tulisan dan variasi penataan 

letak gambar serta materi pada 

umumnya yang akan terkesan 

menyenangkan dan membuat 

pembaca nyaman saat membacanya. 

Economics Pocket Book yang 

berbasis quantum learning 

mengupayakan bentuk suatu buku 

yang terdiri dari kalimat dan ilustrasi 

gambar sehingga membuat belajar 

menjadi simple, fun, dan efektif. Hal 

ini sesuai dengan penemuan-

penemuan dari penelitian mengenai 

nilai guna gambar menurut Brown 

dalam Sudjana (2007:12) bahwa 

penggunaan gambar dapat 

merangsang minat atau perhatian 

siswa, gambar-gambar yang dipilih 

dan diadaptasi secara tepat juga 

dapat membantu siswa memahami 

dan mengingat isi informasi verbal 

yang menyertainya.  

Kerangka rancangan dari 

economics pocket book yakni 

memberikan pemaparan materi 

ekonomi ke dalam sebuah bahan 

cetak dengan cara (1) menumbuhkan, 

(2) mengalami, (3) menamai, (4) 

mendemonstrasikan, (5) mengulangi 

dan (6) merayakan. Melalui makna 

quantum learning tadi, berusaha 

membuat kerangka konseptual 

Economics Pocket Book berbasis 

Quantum Learning. Asumsi yang 

digunakan dalam penulisan ini yakni 

(1) Economics Pocket Book  

berukuran minimal A6 (10,5 cm x 

14,8 cm) sehingga mudah dibawa 

dan dibaca dimana saja,  (2) dapat 

dibaca oleh semua kalangan baik 

siswa, guru maupun masyarakat serta 

(3) materi yang dimuat disesuaikan 

dengan kebutuhan pembaca.  

 
KAJIAN LITERATUR 

1) Konsep Quantum Learning 

Pembelajaran kuantum 

merupakan terjemahan dari bahasa 
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asing yaitu quantum learning. 

Menurut Bobbi DePorter (2011:16), 

“Quantum learning  adalah kiat, 

petunjuk, strategi dan seluruh proses 

belajar yang dapat mempertajam 

pemahaman dan daya ingat, serta 

membuat belajar sebagai suatu 

proses yang menyenangkan dan 

bermanfaat”.  

Quantum learning berakar 

dari upaya DR. Georgi Lozanov 

(DePorter, 2004:14), seorang 

pendidik berkebangsaan Bulgaria 

yang bereksperimen bahwa, 

Quantum learning disebut sebagai 
“suggestology” atau 
“suggetopedia”. Prinsipnya 
adalah bahwa sugesti dapat dan 
pasti mempengaruhi hasil situasi 
belajar dan setiap detail apa pun 
memberikan sugesti positif atau 
negatif. cara tersebut dapat 
menyatukan unsur-unsur yang 
secara sekilas tampak tidak 
mempunyai persamaan seperti 
hiburan, permainan, warna, cara 
berpikir positif, kebugaran fisik 
dan kesehatan emosional. Namun 
semua unsur ini bekerja sama 
untuk menghasilkan pengalaman 
belajar yang efektif.  

 

Quantum learning menurut 

DePorter (2015:16) dianggap 

sebagai, “’interaksi-interaksi yang 

mengubah energi menjadi cahaya’ 

…. tubuh secara fisik adalah materi. 

Sebagai pelajar, tujuannya adalah 

meraih sebanyak mungkin cahaya, 

interaksi, hubungan, inspirasi agar 

menghasilkan energy cahaya.” 

Quantum Learning diperuntukkan 

siswa atau masyarakat umum sebagai 

pembelajar. Metode quantum 

learning bisa kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk 

dijadikan kebiasaan agar kita lebih 

mendisiplinkan diri kita dalam hal 

belajar, sehingga kita tidak terbebani 

untuk belajar dan belajar akan terasa 

menyenangkan. 

Quantum learning dapat 

memberikan manfaat berupa 

menumbuhkan sikap positif, 

meningkatkan motivasi belajar, 

kepercayaan diri dan serta 

menjadikan peserta didik sebagai 

pelajar yan istimewa. Hal ini sejalan 

dengan pemaparan Bobbi DePorter 

dalam bukunya yang berjudul 

quantum learning yang memuat 

istilah kekuatan “Apa Manfaatnya 

Bagi Ku adalah motivasi yang 

didapat dari pemilihan secara mental 

antara manfaat dan akibat-akibat 

suatu keputusan”. Hal tersebut 

mampu kita terapkan dalam 

memberikan pembelajaran kepada 

siswa, sehingga mereka dapat 

termotivasi  dalam mengikuti 
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pembelajaran dan mengetahui 

manfaat belajar dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Menciptakan minat adalah 

cara yang sangat baik untuk 

memberikan motivasi pada diri siswa 

demi mencapi tujuan pembelajaran. 

Sesuai dengan pernyataan Hamalik 

(2001:158) motivasi adalah 

“perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan.” Oleh 

karena itu, adapun Gambar 2.1 

pengembangan kerangka rancangan 

belajar dalam mata pelajaran 

ekonomi yang dapat menjadikan 

peserta didik sebagai pelajar yang 

istimewa sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengembangan Kerangka Rancangan Materi Ekonomi   

berbasis  Quantum Learning 
(Diadaptasi dari DePorter: 2014:39) 

 

Materi Ekonomi 
berbasis quantum 

learning 

Materi ekonomi 
menumbuhkan 
manfaat dari 

konsep, fakta, 
prinsip  dan 
hukum yang 

sudah dipelajari. 

Materi ekonomi 
memberikan 

pengalaman secara 
langsung dalam 

kehidupan sehari-
hari 

Materi ekonomi 
memberikan 

kesempatan untuk 
melatih kemampuan 

dengan menjawab  soal 
yang tersedia sehingga 
“menunjukkan bahwa 

mereka tahu”. 

Materi ekonomi  
memberikan suatu 

pengakuan atas 
penyelesaian mempelajari 
suatu materi dengan cara 
menyisipkan kalimat/kata 

motivasi setiap akhir 
materi 

Materi ekonomi 
memberikan motivasi 

atau inspirasi baru 
untuk selalu 

mengulang membaca 
materi yang sudah 

dipelajari dengan cara 
penampilan buku yang 

menarik. 

Materi ekonomi 
digambarkan dengan  

suatu contoh dan 
simbol. 
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Dari gambar di atas dapat 

dijelaskan bahwa, dalam membuat 

sebuah Economics Pocket Book  

berbasis Quantum Learning 

diharapkan mengemas materi 

ekonomi menjadi sebagai berikut.  

a. Menumbuhkan minat belajar 

peserta didik dengan “Apakah 

Manfaatnya BagiKu? dan manfaat 

belajar dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Mengalami yang dalam hal ini 

mampu menciptakan atau 

mendatangkan pengalaman umum 

yang dapat dimengerti oleh semua 

peserta didik. 

c. Menamai materi dengan cara 

menyediakan kata kunci, konsep, 

model, rumus, strategi, dan 

sebuah masukan. 

d. Mendemostrasikan materi denga 

cara menyediakan kesempatan 

bagi peserta didik untuk 

“menunjukkan bahwa mereka 

tahu”. 

e. Mengulangi dengan cara 

menunjukkan cara-cara 

mengulang untuk mempelajari 

suatu materi.  

f. Merayakan yang merupakan 

pengakuan untuk penyelesaian, 

partisipasi dan pemerolehan 

keterampilan dan ilmu 

pengetahuan yang sudah 

dipelajari.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sebuah 

proses pembelajaran dikatakan sudah 

menggunakan  quantum learning 

apabila memiliki ke enam kerangka 

rancangan di atas. Quantum learning  

dapat diterapkan pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan agar 

menghasilkan peserta didik yang 

mampu memanfaatkan pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2) Economics Pocket Book 

Mata pelajaran ekonomi 

difokuskan bertujuan agar peserta 

didik mampu mengaktualisasikan 

diri dalam perilaku ekonomi maka 

dari itu peserta didik dituntut lebih 

aktif untuk mempelajari peristiwa-

peristiwa ekonomi yang terkini dan 

terjadi dalam kehidupan sehari-

harinya secara mandiri. Selain itu 

pendidik dalam hal ini juga berperan 

dalam menyediakan sumber belajar 

yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didiknya. Hal tersebut 

didukung oleh Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional terkait standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru (Permendiknas, No 16 Tahun 
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2007:18) yang menyebutkan bahwa 

pendidik Sekolah Menengah Atas 

(SMA) wajib memiliki kompetensi 

pedagogis. kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan komptensi 

profesional. Salah satu kompetensi 

yang menjadikan pendidik 

diharapkan meyediakan sumber 

belajar yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik yang 

kompetensi pedagogis yang 

menyebutkan bahwa pendidik 

diharapkan mampu 

“mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu” dan memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki”. 

Sesuai dengan observasi 

penulis yang berupa analisis 

kebutuhan pada beberapa SMA di 

Malang biasanya sumber belajar 

yang digunakan pada mata pelajaran 

ekonomi berupa buku paket, lembar 

kerja siswa, dan modul. Selain itu 

hasil wawancara menyebutkan 

bahwa sumber belajar yang dimiliki 

siswa saat ini hanya dapat dibaca 

saat pelajaran karena buku tersebut 

merupakan milik perpustakaan 

sekolah. Data yang diperoleh 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

yakni beberapa informasi bahwa 

siswa kelas XII tertarik pada (1) 

buku ekonomi yang terdiri dari 

kalimat, gambar dan kata-kata 

motivasi, (2) menginginkan suatu 

buku ekonomi yang memuat suatu 

ringkasan materi mulai dari kelas X 

sampai dengan kelas XII, (3) 

menginginkan buku ekonomi yang 

ringan dan mudah dibawa, (4) 

tertarik untuk membaca buku 

ekonomi yang berwarna dengan 

kualitas kertas HVS atau glosy, serta 

(5) menginginkan suatu buku ukuran 

kecil seperti buku saku ekonomi.  

Berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan yang sudah dipaparkan di 

atas, penulis menawarkan sebuah 

inovasi mengenai pengembangan 

bahan ajar ekonomi yang mudah 

dibawa dan dibaca dimana saja serta 

kapan saja, menarik dan mampu 

menginspirasi siswa untuk belajar 

ekonomi. Saat ini ada sumber 

bealajar mata pelajaran IPA  yang 

mudah dibawa kemana-mana, dalam 

bentuk buku cetak, berukuran kecil 

minimal menggunakan  kertas 

dengan ukuran A6 (10,5cm x 

14,8cm) yang memuat materi 

pelajaran mulai dari kelas X sampai 
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dengan kelas XII dikenal dengan 

nama buku saku. Peserta didik lebih 

menyukai buku praktis atau buku 

saku yang dikenal dengan istilah 

asingnya yakni Pocket Book yang 

praktis, ringan, dan memberikan 

informasi mengenai pelajaran sudah 

diringkas dari berbagai sumber buku.  

Artikel yang dibuat oleh Yulian Adi 

Setyono yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran 

Fisika Berupa Buletin dalam Bentuk 

Buku Saku untuk Pembelajaran 

Fisika Kelas VIII Materi Gaya 

Ditinjau dari Minat Baca Siswa 

menyatakan bahwa dengan adanya 

buku saku tersebut dapat 

meningkatkan minat membaca siswa. 

Hal ini memperkuat bahwa, buku 

saku memiliki banyak keunggulan 

sesuai yang sudah dipaparkan 

sehingga dapat membuat siswa 

termotivasi untuk belajar dimana saja 

dan kapan saja. 

Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, buku saku 

merupakan buku berukuran kecil 

yang dapat dimasukkan ke dalam 

saku dan mudah dibawa kemana-

mana. Berkaitan dengan Pocket 

Book, salah satu dosen Prodi 

Pendidikan Akuntansi Internasional 

Universitas Negeri Yogyakarta yakni 

Saras Shinta Qurrota’Aini bersama 

rekannya Sukirno pada tahun 2013 

sudah membuat suatu penelitian 

yang berjudul “Pocketbook As Media 

Of Learning To Improve Students’ 

Learning Motivation”. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa 

pengembangan buku saku akuntansi 

berada pada kualifikasi baik dan 

dapat meningkat motivasi belajar 

siswa. 

Economics Pocket Book yang 

nanti dikembangkan akan dikaitkan 

sesuai dengan metode quantum 

learning yang memberikan 

pengalaman secara nyata dalam 

kehidupan peserta didik yang 

memberikan pembelajaran yang 

menyenangkan guna membantu 

peserta didik meningkatkan 

kemandirian dalam belajar.  

 

3) Pengembangan Materi 

Ekonomi berbasis Quantum 

Learning 

Economics Pocket Book 

merupakan salah satu bahan ajar 

tambahan yang berupa buku teks 

dengan ukuran kertas A6 yang 

memuat materi ekonomi. Namun 

sesuai dengan KBBI, buku saku 

tersebut merupakan buku berukuran 
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kecil yang dapat dimasukkan ke 

dalam saku dan mudah dibawa 

kemana-mana.  Maka dari itu, 

Economics Pocket Book yang 

dimaksud berupa bahan ajar ekonomi 

yang dikemas ke dalam buku saku 

yang nantinya memberikan motivasi 

untuk dibaca. Bahkan hampir dalam 

semua hal, menurut Prastowo 

(2012:412) “bahan ajar tambahan 

atau pelengkap dibutuhkan untuk 

mendorong sekaligus menstimulasi 

tingkat efektivitas dan efisiensi 

proses pembelajaran.” Berdasarkan 

hal tersebut, maka diperoleh 

beberapa kriteria dalam penulisan 

Economics Pocket Book berbasis 

quantum learning sebagai berikut.  

 Berdasarkan kerangka 

rancangan yang sudah dipaparkan 

pada gambar 2.1, maka langkah 

penyusunan Economics Pocket Book 

berbasis quantum learning sebagai 

berikut.  

a) Memperhatikan kurikulum 

dengan cara menganalisisnya 

 Analisis kurikulum ini meliputi 

analisis terhadap kompetensi inti 

dan standar kompetensi yang 

nantinya akan ditentukan 

indikator yang wajib dikuasai 

dengan peserta didik.  

b) Menentukan judul buku yang 

akan ditulis sesuai dengan 

standar-standar yang akan 

disediakan dalam Economics 

Pocket Book 

 Menentukan judul biasanya 

disesuaikan dengan materi pokok 

dan materi yang akan terdapat 

dalam Economics Pocket Book. 

c) Merancang outline buku agar isi 

buku lengkap mencangkup 

seluruh aspek yang diperlukan 

untuk mencapai suatu kompetensi 

 Menurut Bobbi DePorter dalam 

bukunya Quantum Writer 

menyatakan bahwa ada dua 

strategi dalam penyusunan buku 

yakni dengan peta pikiran atau 

peta konsep dan strategi kerangka.  

d) Mengumpulkan referensi sebagai 

bahan penulisan 

 Referensi yang digunakan dalam 

penulisan Economics Pocket Book 

menggunakan referensi terkini 

dan relevan dengan materi 

biasanya dapat berupa buku 

ilmiah, jurnal penelitian  surat 

kabar, internet dan sebagainya.  

e) Menulis buku dilakukan dengan 

memperhatikan penyajian kalimat 

yang disesuaikan dengan usia dan 

pengalaman pembaca 
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 Economics Pocket Book ditujukan 

kepada siswa SMA, maka sesuai 

dengan pemaparan Prastowo 

(2012:182) bahwa untuk peserta 

didik yang berada jenjang SMA 

maka diupayakan membuat 

kalimat tidak terlalu panjang 

maksimal 25 kata dalam satu 

paragraph yang terdiri dari 3-7 

kalimat.  

f) Mengevaluasi atau mengedit hasil 

tulisan dengan cara membaca 

ulang 

 Pada saat membaca ulang, apabila 

terdapat kekurangan atau 

kekeliruan maka wajib diperbaiki. 

Berkaitan dengan hal tersebut 

Bobbi DePorter menyarankan 

agar memperhatikan aspek 

akurasi, detail dan contoh, serta 

kesempatan memoles tulisan 

menjadi lebih baik.  

g) Memperbaiki tulisan menjadi 

menonjol 

 Penulisan dalam sebuah buku 

diharapkan agar menunjukkan 

bukan memberi tahu, hal ini 

sesuai dengan strategi hebat yang 

diungkapkan oleh Bobbi 

DePorter. Cara ini dilakukan 

dengan menciptakan gambaran di 

benak pembaca.  

h) Berikan ilustrasi gambar, tabel, 

diagram, atau sejenisnya secara 

proposional 

 Ilustrasi gambar, tabel, diagram, 

atau sejenisnya secara proposional 

dapat mendukung penjelasan 

materi sehingga ada ketertaikan 

bagi peserta didik untuk 

membaca.   

 Pengembangan Economics Pocket 

Book yang berbasis quantum 

learning  mengupayakan bentuk 

suatu buku yang terdiri dari 

kalimat dan ilustrasi gambar 

sehingga membuat belajar 

menjadi simple, fun, dan efektif. 

Hal ini sesuai dengan penemuan-

penemuan dari penelitian 

mengenai nilai guna gambar 

menurut Brown dalam Sudjana 

(2007:12) bahwa penggunaan 

gambar dapat merangsang minat 

atau perhatian siswa, gambar-

gambar yang dipilih dan 

diadaptasi secara tepat juga dapat 

membantu siswa memahami dan 

mengingat isi informasi verbal 

yang menyertainya. Penyusunan 

Economics Pocket Book berbasis 

quantum learning mampu 

menarik minat peserta didik untuk 

membaca sehingga mendapatkan 
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inspirasi baru dalam materi 

ekonomi. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 2.2  di bawah 

ini.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Economics Pocket Book berbasis Quantum Learning 

 

BAGIAN PENDAHULUAN 
 

1. Cover 
2. Kata motivasi 
3. Pedoman penggunaan pocket book 
4. Daftar isi 

 

BAGIAN UTAMA 

(disesuaikan) 
1. Tujuan Pembelajaran 
2. Uraian materi  yang nantinya disesuaikan dengan kerangka 

rancangan pada gambar 2.1 dengan unsur-unsur sebagai berikut. 
a) Menumbuhkan: Materi ekonomi menumbuhkan manfaat dari 

konsep, fakta, prinsip  dan hukum yang telah dipelajari. 
b) Mengalami: Materi ekonomi memberikan pengalaman secara 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. 
c) Menamai: Materi ekonomi digambarkan dengan  suatu contoh. 
d) Mendemontrasikan: Materi ekonomi memberikan kesempatan 

untuk melatih kemampuan dengan menjawab  soal yang 
tersedia sehingga “menunjukkan bahwa mereka tahu”. 

e) Mengulangi: Materi ekonomi memberikan motivasi atau 
inspirasi baru untuk selalu mengulang membaca materi yang 
sudah dipelajari dengan cara penampilan buku yang  menarik. 

f) Merayakan: Materi ekonomi  memberikan suatu pengakuan 
atas penyelesaian mempelajari suatu materi dengan cara 
menyisipkan kalimat/kata motivasi pada buku yang sudah 
dikembangkan.  

BAGIAN PENUTUP 
 

1. Glosarium 
2. Daftar Rujukan 
3. Penulis 
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Berdasarkan Gambar 2.2 

pengembangan Economics Pocket 

Book berbasis quantum learning, 

memperhatikan karakteristik peserta 

didik agar termotivasi untuk belajar, 

memuat prinsip-prinsip umum 

penulisan bahan ajar, dan integrasi 

antara karakteristik dari quantum 

learning. Pengembangan Economics 

Pocket Book berbasis quantum  

learning   diupayakan agar memilih 

sumber referensi yang dapat 

menyajikan materi dengan efektif. 

Penggunaan sumber referensi 

tersebut sesuai dengan pemaparan 

Setyosari (2001:82) bahwa 

merancang bahan ajar dengan cara 

memanfaatkan berbagai sumber 

pembelajaran yang telah tersedia 

(using any resources by utilization). 

 

KESIMPULAN 

Quantum learning 

merupakan metode belajar yang 

berusaha menerapkan kebiasaan 

belajar yang nyaman dan 

menyenangkan. Memasukkan konsep 

tersebut ke dalam sebuah bahan ajar 

cetak seperti buku saku ekonomi 

yang dikemas dalam ukuran kecil 

yang dikenal dengan istilah 

economics pocket book. Inti dari 

konsep economics pocket book 

berbasis quantum learning terletak 

pada proses memaparkan materi 

ekonomi pada bahan cetaknya yang 

memuat kerangka rancangan 6M. 

Pengembangan economics pocket 

book berbasis quantum learning akan 

membudayakan gemar membaca 

serta menambah literasi pengetahuan 

di bidang ilmu ekonomi bagi semua 

kalangan. Selain itu penanaman nilai 

karakter melalui kata atau kalimat 

afirmasi juga dimasukkan ke dalam 

economics pocket book yang 

nantinya dapat menciptakan generasi 

muda yang berkarakter.  
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 DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI 
 

Nor Amali  
Fakultas Keguruan dam Ilmu Pendidikan,  Universitas Lambung Mangkurat 

email: noramali68@gmail.com 

 
Abstrak 

Manusia dan lingkungan merupakan sistem alam yang integral dalam membentuk ekosistem yang 

saling mempengaruhi,  lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang ada 

hubungannya dan berpengaruh terhadap perkembangan manusia, dan perilakunya, yang kemudian 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Penduduk terus meningkat akan memaksa alam memberikan jasa pelayanan lingkungan, melebihi 

kapasitasnya serta menerima pencemaran lingkungan akibat dampak konsumsi yang terus meningkat. 

Masalah lingkungan diyakini bukan semata-mata hanya keterbatasan sumber dayanya, kebutuhan 

manusia yang semakin banyak, tapi dipicu pula oleh masalah moralitas dan tanggung jawab. Atas 

dasar tersebut  diperlukan perhatian serius agar ketimpangan ketersediaan sumberdaya alam  dan 

kebutuhan manusia dapat terus terjaga keseimbangannya. Pendidkan sebagai lembaga yang 

mentransformasikan nilai dan budaya unggul punya kewajiban yang sangat penting untuk 

menumbuhkembangkan moralitas, tanggung jawab, disiplin, dan solidaritas sosial dalam bentuk 

kecerdasan spritual dan sosial yang pada akhirnya dapat menciptakan perilaku-perilaku yang efektif 

untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kelestarian  lingkungan. Pembelajaran ekonomi  yang 

bermuatan ekologis  akan membantu peserta didik mengatasi masalah tersebut  melalui perilaku  

dalam memilih prioritas dan menciptakan kemakmuran. Salah satu bentuk pembelajaran ekonomi 

yang dapat berdampak langsung pada lingkungan adalah Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan. 

Dengan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan  ini guru ekonomi dapat mempertajam pencapaian KD ( 

Kompetensi Dasar ) yang berhubungan dengan lingkungan dengan selalu mengkomunikasikan materi 

dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak didik menjadi lebih paham tentang 

perlunya melakukan tindakan penghematan sumber daya alam, dan meminimalkan dampak negatif 

pada alam. 

Kata Kunci: Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan, Pembelajaran Ekonomi, Lingkungan 

 

 

  

Manusia menggunakan jasa 

lingkungan dari sumber alam untuk 

kehidupannya (udara, air, matahari, 

tanah, berbagai penganan dari flora 

dan fauna. kayu, tambang dll). Planet 

bumi yang hanya satu,  diharuskan 

memberi pelayanan jasa lingkungan  

bagi penduduk yang terus meningkat, 

padahal  eksploitasi sumber daya alam 

terus berlangsung dan pencemaran 

terus meningkat, sehingga ketersediaan 

jasa lingkungan bagi manusia 

terganggu. Bila kebutuhan akan jasa 

lingkungan telah melebihi  kapasitas 

sumber alam untuk memenuhinya, 

maka perlu dilakukan langkah solusi 

dalam cara pemanfaatannya. Langkah 

solusi ini penting karena ketersediaan 

mailto:noramali68@gmail.com
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sumber alam yang cukup dan 

berkualitas merupakan hal yang tidak 

bisa ditawar untuk keberlangsungan 

hidup manusia terutama mereka yang 

mata pencahariannya secara langsung 

tergantung pada sumber daya alam dan 

bagi bergeraknya pembangunan 

ekonomi. Tanpa sumber alam maka 

kehidupan manusia dan pembangunan 

ekonomi terancam.  

Penduduk Indonesia tumbuh 

sekitar 60 juta pada tahun 1930 an dan 

diperkirakan akan menjadi 270.juta 

pada tahun 2025. Pertumbuhan ini 

mengandung konsekuensi  kebutuhan 

akan sumber daya alam yang cukup 

tinggi. Bagaimana pola konsumsi dari 

penduduk Indonesia, dan bagaimana 

kondisi sumber daya alam Indonesia, 

akan turut menentukan apakah 

penduduk Indonesia dapat terus 

memperoleh manfaat kekayaan 

alamnya secara berkesinambungan.  

Bila dilihat dari pola konsumsi 

penduduk, maka ditemukan bahwa 

pola konsumsi kelas menengah 

Indonesia cenderung berlebihan 

(konsumtif) yang artinya menguras 

lebih banyak sumber alam yang sudah 

dalam kondisi kritis. Bila jumlah kelas 

menengah terus meningkat dan 

kecenderungan pola konsumsi  yang  

berlebihan ini terus berlangsung, maka 

dikhawatirkan sumber daya alam yang 

terbatas semakin cepat terkuras, 

dengan kata lain Kelas menengah 

cenderung mengkonsumsi dalam 

jumlah besar, atau over consumption. 

Kelompok miskin sebaliknya 

mengkonsumsi kurang dari 

seharusnya, atau under consumption. 

Dari keadaan tersebut tampak 

situasi yang memerlukan perhatian 

serius karena terdapat ketimpangan 

antara ketersediaan sumber daya alam  

dan kebutuhan manusia. Meningkatnya 

jumlah penduduk, ditambah dengan 

kondisi sumber daya alam yang 

menurun, potensi tumbuhnya pola 

konsumsi  berlebihan  dari 

berkembangnya kelas menengah,, 

menunjukkan pentingnya pengelolaan 

lingkungan yang efektif, pengelolaan 

lingkungan yang efektif sangat 

tergantung pada upaya kita dalam 

mengadopsi etika lingkungan yang 

baik dalam perilaku kita, perilaku yang 

ditunjukkan adalah perilaku yang 
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mencerminkan sikap ramah 

lingkungan serta kemampuan 

mempertahankan  keanekaragaman 

hayati.   

Dari keadaan tersebut tampak 

situasi yang memerlukan perhatian 

serius karena terdapat ketimpangan 

antara ketersediaan sumber daya alam  

dan kebutuhan manusia. Meningkatnya 

jumlah penduduk, ditambah dengan 

kondisi sumber daya alam yang 

menurun, potensi tumbuhnya pola 

konsumsi  berlebihan  dari 

berkembangnya kelas menengah, 

menunjukkan pentingnya pendidikan 

konsumsi berkelanjutan .  pendidikan  

ini akan membuat manusia menjadi 

konsumen yang punya rasa tanggung 

jawab lingkungan dan tanggung jawab 

sosial, bahkan tanggung  jawab moral, 

demi kehidupan manusia untuk saat ini 

dan untuk masa mendatang.  

Sebagai sebuah negara, kita makin 

menyadari dampak negatif tindakan 

manusia pada lingkungan,  khususnya 

di Indonesia sebagai negara kedua 

terkaya di dunia dari segi keaneka-

ragaman hayati yang sedang dalam 

ancaman serius. Gaya hidup kita dan 

pilihan konsumsi telah memberi 

tekanan pada lingkungan dan sumber 

daya alam, dan karenanya menjadi 

krusial bagaimana sistem pendidikan 

kita mengedepankan realitas,  sekarang 

ini pendidikan konsumsi berkelanjutan 

dalam kurikulum pendidikan fomal 

dan dalam pendidikan non formal  

merupakan tantangan,  karena 

pendidikan konsumsi berkelanjutan 

secara umum masih belum menjadi 

prioritas menuju pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Mengingat Pendidikan Konsumsi 

Berkelanjutan ini sebagai sebuah 

pendidikan maka akan sangat 

mendukung kalau pendidikan 

konsumsi perkelanjutan ini diberikan 

sejak dini di Sekolah-sekolah. Karena 

konsumsi adalah salah satu kegiatan 

ekonomi maka akan sangat tepat kalau 

pendidikan konsumsi berkelanjutan ini 

diberikan melalui pembelajaran 

ekonomi. Di SD dan SMP dan SMK 

mata pelajaran ekonomi tersaji dalam 

mata pelajaran IPS, sedangkan di 

SMA/MA ada pada mata pelajaran 

bidang studi yaitu mata pelajaran  

Ekonomi yang Khusus mempelajari 

perilaku manusia dalam memilih  
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prioritas dalam rangka mencapai 

kemakmuran, di dalamnya mengkaji 

kegiatan ekonomi yaitu produksi, 

distribusi dan konsumsi. Dalam 

melakukan kegiatan tersebut tentunya 

tidak terlepas dari lingkungan yang 

mempengaruhinya baik lingkungan 

secara fisik maupun lingkungan secara 

sosial.   

A. PEMBELAJARAN EKONOMI 

di SMA/MA 

1. Pembelajaran Ekonomi 

Pembelajaran adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Dalam pembelajaran tugas guru 

yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik (Kunandar, 

2011 : 293). Dalam proses pendidikan 

prinsip utamanya adalah adanya proses 

keterlibatan seluruh atau sebagian 

besar potensi diri siswa  (fisik dan non 

fisik) dan kebermaknaannya bagi diri 

dan kehidupannya saat ini dan di masa 

yang akan datang (life skill) (Djahiri, 

2002 dalam Kunandar, 2011: 293). 

sedangkan menurut Tutik rachmawati 

dan Daryanto (2015 : 38) 

pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, 

kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. 

Pembelajaran adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain 

intruksi-sional, untuk membuat siswa 

belajar aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar (Dimyati 

dan Mudjiono, 2015 : 297). Jadi 

pembelajaran adalah proes interaksi 

antara peserta didik, dengan pendidik 

yang secara terprogram dalam desain 

intruksional untuk membuat siswa 

belajar aktif, yang menekankan pada 

penyedian sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan kata lain 

pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik.  
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Pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, walaupun mempunyai 

konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya 

peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai suatu obyek yang ditentukan 

(aspek kognitif), juga dapat 

mempengaruhi perubahan sikap (aspek 

afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotorik) seorang peserta didik 

(Tutik Rachmawati dan Daryanto, 

2015 : 139).  

Pembelajaran merupakan proses 

yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajarkan peserta didik pada 

lingkungan belajar tertentu dan 

akhirnya terjadi perubahan tingkah 

laku. Oleh karena pembelajaran 

merupakan proses, tentu dalam proses 

terdapat komponen-komponen yang 

saling terkait. Komponen-komponen 

pokok dalam pembelajaran mencakup 

tujuan pembelajaran, pendidik, peserta 

didik, kurikulum, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran. 

Pembelajaran ekonomi  ialah ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia 

dalam    memilih dan menciptakan 

kemakmuran. (Janu gumilar, 2012:10). 

Manusia dan ekonomi merupakan dua 

hal yang tidak bisa dipisahkan karena 

keduanya saling berkaitan. Sumber 

daya yang terbatas membuat manusia 

memiliki masalah akibat dari 

keinginannya yang tidak terbatas. 

Manusia membutuhkan ilmu ekonomi 

untuk membantu mengatasi 

permasalahannya. Oleh karena itu 

manusia perlu melakukan 

pembelajaran ekonomi. Dari 

pembahasan di atas, maka 

pembelajaran ekonomi dapat diartikan 

sebagai sebuah ilmu yang mempelajari 

perilaku atau tingkah laku manusia 

dalam usahanya menggunakan sumber 

daya yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhannya yang tidak terbatas 

sehingga tercapai kemakmuran.  

Ekonomi sangat berkaitan sekali 

dengan lingkungan sekitar terutama 

dalam kehidupan sehari-hari selalu ada 

kegiatan ekonomi. Dalam hal ini mata 

pelajaran ekonomi yang berkaitan 

dengan lingkungan di SMA/MA ada 

beberapa  macam. terutama pada 
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materi pelajaran kelas X yang selalu 

berkaiatan dengan keadaan lingkungan 

sekitar. Materi tersebut  antara lain : 

konsep ilmu ekonomi, masalah pokok 

ekonomi, perilaku produsen dan 

konsumen, pasar, permintaan dan 

penawaran, ekonomi mikro dan 

ekonomi makro, pendapatan nasional, 

lembaga keuangan dan otoritas jasa 

keuangan, sistem dan alat pembayaran 

dan inflasi dan indeks harga. 

2. Tujuan Pembelajaran Ekonomi DI 

SMA/MA 

Dalam proses pembelajaran 

terlebih dahulu harus menentukan 

tujuan yang ingin dicapai dan 

merumuskan kemampuan apa yang 

harus dimiliki oleh siswa 

setelah mengikuti  kegiatan 

pembelajaran. Pengertian tujuan 

pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Nana Sudjana (2005: 22) 

menjelaskan bahwa “tujuan 

pembelajaran adalah rumusan 

pernyataan mengenai kemampuan 

atau tingkah laku yang diharapkan 

dimiliki atau dikuasai siswa setelah 

siswa menerima proses pengajaran. 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya 

(2006: 68), “tujuan pembelajaran 

adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh anak didik setelah 

mereka mempelajari bahasan tertentu 

dalam satu kali pertemuan”.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah kemampuan 

(kompetensi) atau keterampilan yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa 

setelah mereka mempelajari bahasan 

tertentu dalam setiap kali 

pembelajaran berakhir. Karena hanya 

guru yang mengetahui karakteristik 

siswa dan karakteristik materi 

pelajaran yang diajarkan, maka yang 

bertugas merumuskan tujuan 

pembelajaran adalah guru. 

Komponen-komponen yang harus 

diperhatikan dalam rumusan indikator 

tujuan belajar adalah siapa yang 

diharapkan mencapai tujuan atau hasil 

belajar itu, tingkah laku apa yang 

diharapkan dapat dicapai, dalam 

kondisi yang bagaimana kondisi 

belajar dapat ditampilkan 

Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler   maupun 
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tujuan instruksional 

(pembelajaran), menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif 

(kemampuan intelektual), ranah afektif 

(sikap), dan psikomotorik atau 

keterampilan (Nana Sudjana, 2005: 

22). 

Sebuah proses pembelajaran yang 

baik hendaknya tidak hanya mengacu 

pada tujuan / hasil belajar sampai pada 

domain kognitif saja, sebaiknya harus 

menunjukan keseimbangan antara 

tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Karena hakikatnya, 

tujuan pembelajaran adalah sebagai 

arah dari proses belajar mengajar yang 

diharapkan mampu mewujudkan 

rumusan tingkah laku yang dapat 

dikuasai siswa setelah siswa 

menempuh pengalaman belajarnya. 

Ditinjau dari pihak guru materi 

pembelajaran itu harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Ditinjau dari pihak 

siswa bahan ajar itu harus dipelajari 

siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang 

akan dinilai dengan menggunakan 

instrumen penilaian yang disusun 

berdasarkan indikator pencapaian 

belajar. 

Adapun Tujuan pelajaran ekonomi 

di SMA/MA memiliki perbedaan baik 

pada kurikulum KTSP maupun 

Kurikulum 2013, berikut ini tujuan 

pelajaran ekonomi : 

- Tujuan kurikulum KTSP dari 

mata pelajaran ekonomi adalah 

agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a) Memahami sejumlah konsep 

ekonomi untuk mengkaitkan 

peristiwa dan masalah ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi di 

lingkungan individu, rumah 

tangga, masyarakat, dan 

negara. 

b) Menampilkan sikap ingin tahu 

terhadap sejumlah konsep 

ekonomi yang diperlukan untuk 

mendalami ilmu ekonomi 

c) Membentuk sikap bijak, 

rasional dan bertanggungjawab 

dengan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan ilmu 
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ekonomi, manajemen, dan 

akuntansi yang bermanfaat bagi 

diri sendiri, rumah tangga, 

masyarakat, dan negara 

d) Membuat keputusan yang 

bertanggungjawab mengenai 

nilai-nilai sosial ekonomi 

dalam masyarakat yang 

majemuk, baik dalam skala 

nasional maupun internasional 

(Permen 22 Tahun 2006-

Standar Isi/Standar 

Kompetensi Dasar SM). 

- Sedangkan untuk kurikulum 

2013 pada hakikatnya, belum 

tampak adanya tujuan khusus 

dari mata pelajaran ekonomi, 

namun secara umum kurikulum 

2013 ini memiliki tujuan yang 

terkategori pada tujuan satuan 

pendidikan yaitu menjadikan 

peserta didik sebagai manusia 

yang memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

a) Beriman dan bertakwa pada 

tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia dan 

berkepribadian luhur 

b) Berilmu, cakap, kritis, kreatif 

dan inovatif 

c) Sehat, mandiri, dan percaya 

diri 

d) Toleran, peka sosial, 

demokratis dan 

tanggungjawab. 

Ditinjau dari pihak guru materi 

pembelajaran itu harus diajarkan atau 

disampaikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Ditinjau dari pihak 

siswa bahan ajar itu harus dipelajari 

siswa dalam rangka mencapai 

Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

dinilai dengan menggunakan 

instrumen penilaian yang disusun 

berdasarkan indikator pencapaian 

belajar. 

Menurut Depdiknas (2001) dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata 

Pelajaran Ekonomi Untuk: Sekolah 

Menengah Tingkat Atas, Tujuan mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Mengah 

Umum Atas adalah untuk: 

a) Membekali siswa tentang konsep 

ekonomi untuk mengetahui dan 

mengerti peristiwa dan masalah 

ekonomi dalam kehidupan sehari-

hari, terutama yang terjadi di 
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lingkungan setingkat 

individu/rumah tangga, desa, 

kecamatan, kabupaten, propinsi, 

nasional, regional/kawasan, dan 

internasional; 

b) Membekali siswa tentang konsep 

ekonomi yang diperlukan untuk 

mendalami ilmu ekonomi pada 

jenjang selanjutnya, dan 

c) Membekali nilai-nilai serta etika 

ekonomi/bisnis dan memiliki jiwa 

wirausaha. 

Pembelajaran Ekonomi di SMA 

menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah dimana siswa dapat 

memecahkan masalah-masalah 

ekonomi di masyarakat terutama 

dalam mencari alternatif 

pemecahannya. Agar pembelajaran 

lebih bermakna maka penyajian materi 

dimulai dari mengidentifikasi fakta 

tentang peristiwa dan permasalahan 

ekonomi, pemahaman beberapa 

konsep dan ilmu dasar ekonomi, 

mencari alternatif pemecahan masalah 

ekonomi serta menilai kebaikan dan 

keburukan kebijakan pemerintah 

dalam mengatasi masalah ekonomi. 

B. PENDIDIKAN KONSUMSI 

BERKELANJUTAN    

Pendidikan Konsumsi 

Berkelanjutan adalah pendidikan yang 

memungkinkan orang untuk 

memahami  dampak lingkungan, 

sosial, dan ekonomi dari pilihan 

konsumsi yang kemudian diwujudkan 

dalam tindakan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan itu sendiri 

tidak dengan sendirinya merubah 

tindakan mereka dalam mengkonsumsi 

tetapi hal tersebut dapat mempercepat 

perubahan yang diharapkan. 

Dengan tingginya kebutuhan jasa 

lingkungan dari sunber daya alam 

yang terbatas , maka konsumen perlu 

membuat keputusan yang bertanggung 

jawab  ketika hendak melakukan 

transaksi konsumsi.  Proses 

pengambilan keputusan yang 

menentukan pola konsumsi individu 

secara keseluruhan  mempengaruhi 

kondisi sumber alam dan mempunyai 

dampak sosial secara luas, bahkan ke 

masa depan. Keputusan konsumen 

merupakan proses yang tidak 

sederhana karena ada keputusan 

rasional, emosional yang dipengaruhi 
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oleh konteks dimana seseorang itu 

berada : 

-Keputusan Rasional 

Keputusan yang diambil dikatakan 

rasional bila dibuat berdasarkan 

informasi mengenai harga, atribut dan 

penampilan produk dan jasa, mungkin 

menyangkut manfaat bagi individu, 

dan lebih pada aspek sosial. Meskipun 

harga merupakan faktor utama dalam 

keputusan yang diambil konsumen, 

keputusan yang benar-benar rasional 

sebenarnya jarang. Kebanyakan 

informasi yang tersedia bagi konsumen 

adalah membingungkan 

-Keputusan Emosional 

Kepercayaan, emosi, citra, 

merk(brand), kebiasaan, pengaruh 

sosial dan mencoba yang harus 

diputuskan dengan cepat memainkan 

peranan penting. Sebagian besar dari 

keputusan konsumen tergantung pada 

emosi, dan kebiasaan. Sebagian 

konsumen adalah pembeli produk yang 

sama yang memutuskan tidak 

berdasarkan keasadaran penuh akan 

adanya alternatif lain. 

-Konteks 

        Plihan juga dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana konsumen 

membuat keputusan, baik lingkungan 

fisik dan lingkungan konteks sosial 

budaya yang lebih luas. Norma sosial 

penting, khususnya ketika pilihan 

untuk produk dan jasa tertentu bisa 

terekspos pada orang lain.  

Dengan demikian dalam 

mengambil keputusan pertimbangan 

rasional  dalam mengkonsumsi perlu 

menjadi pertimbangan utama, dan 

mengalihkan pertimbangan  emosional 

yang tanpa melihat implikasi dari pada 

konsumsi. Dengan kata lain dalam 

Pendidikan konsumsi berkelanjutan  

perlu mencakup pendekatan yang 

memperhatikan kepedulian individu 

dan tanggung jawabnya pada 

lingkungan fisik,dan konteks sosial, 

budaya, bahkan kepercayaan dan 

emosi. Dari dimensi lingkungan 

pertimbangan yang dilakukan dapat 

mencakup  hal-hal berikut : 

- Penggunaan jasa lingkungan dari 

sumber alam secara efisien. pilih 

produk yang   meminimum mungkin 
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menggunakan sumber alam seperti air 

dan energi. 

- Dampak negative yang rendah pada 

lingkungan . Pilihlah poduk yang 

dampak pada lingkungannya rendah 

dengan memperhatikan tingkat 

pencemaran  sungai mempunyai 

dampak jauh lebih luas. 

- Pilihlah produk bertanda eco-label 

yang diakui, yakni poduk yang 

diproduksi dengan inputs dan proses 

yang ramah lingkungan dan produknya 

juga ramah lingkungan (efisien 

penggunaan sumber alam, minimum 

sampah, minimum polusi, dan upaya 

penanganan kemasan, dll). Tanda eco-

label tidak umum terdapat dalam 

produk Indonesia, karena masih dalam 

proses untuk menuju ke arah ini. 

Sejumlah produk impor mempunyai 

eco-label, tetapi membeli produk 

impor tidak ramah lingkungan karena 

memerlukan energi yang tinggi untuk 

dikirim ke Indonesia. Sejumlah produk 

kayu dan mebel mempunyai tanda eco-

label seperti Java Lestari Furniture 

dengan sertifikat dari Rain Forest 

Alliance( Forest Stewardshi Council 

eco-label). Sertifikat eco-label ini 

menunjukkan bahwa kayu untuk mebel 

berasal dari hutan yang dikelola secara 

berkelanjutan.  Belilah Produk sesuai 

kebutuhan  tidak berlebihan bahkan 

untuk produk  eco-label Untuk semua 

jenis produk konsumen seyogyanya 

membeli secukupnya, dan tidak 

berlebihan, yang berarti turut 

mengerem pemakaian sumber daya 

alam. Prinsip ini juga berlaku untuk 

produk bertanda eco-label, yang hanya 

dikonsumsi sesuai kebutuhan 

- 3 R (reduce, reuse, recycle ) 

mengurangi jumlah sampah, memakai 

ulang, dan mendaur ulang). Tujuan 

dari 3 R adalah pemakaian sumber 

alam dapat dikurangi dan dampak 

negatif pada lingkungan  dikurangi 

karena sampah dapat diminimalkan. 

Mengurangi jumlah sampah dengan 

berbagai cara seperti membeli produk 

baru hanya untuk yang seringkali 

dipakai, produk dengan sesedikit 

mungkin kemasan (bukan berlapis), 

pergi bersama rombongan dalam satu 

mobil dan bukan satu mobil sedikit 

orang, membaca koran dan majalah 

online daripada membeli koran dan 

membuangnya, dan sebagainya. 
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Produk tertentu bisa digunakan 

kembali dan bukan segera dibuang 

sehingga mengurangi penggunaan 

sumber daya alam guna memproduksi 

barang serupa, sekaligus mengurangi 

jumlah sampah. Misalnya 

menggunakan tas belanja yang dapat 

dipakai ulang daripada memakai tas 

plastik dari toko yang sekali pakai 

lantas dibuang; baju, tas, sepatu lama 

yang masih baik, diberikan pada 

keluarga yang membutuhkan atau 

rumah yatim piatu; berbagai botol selai 

dapat dipakai lagi untuk menyimpan 

gula, kopi, atau bumbu berbentuk 

bubuk Berbagai macam produk dapat 

didaur ulang sehingga masih bisa 

dimanfaatkan dalam bentuk baru 

sehingga mengurangi pemakaian 

sumber alam, dan mengurangi jumlah 

sampah. Misalnya, daur ulang plastik 

menjadi biji plastik yang siap 

digunakan untuk produk baru; 

kemasan plastik berbagai produk 

diolah menjadi tas, dompet, dan 

penyimpan alat tulis; koran dan kertas 

bekas diproses sehingga menjadi 

kertas daur ulang siap pakai; sampah 

organik dikomposkan sehingga 

menjadi pupuk alami, dan sebagainya. 

-  Belilah produk setempat.  

Sedapat mungkin gunakan produk 

setempat untuk memenuhi kebutuhan. 

Sikap ini memastikan penghematan 

pemakaian sumber alam (untuk 

transportasi, kemasan, dsb), 

mengembangkan potensi alam 

setempat, menumbuhkan pengetahuan 

dan keahlian komunitas dalam 

pemanfaatan sumber alam setempat, 

dan bahkan meningkatkan daya tahan 

atau kedaulatan dari komunitas atau 

negara. 

 

C. PENDIDIKAN KONSUMSI 

BERKELANJUTAN DALAM 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

DI SMA/MA  

Sebagai manusia, tentu kita 

tidak bisa hidup sendiri tanpa 

adanya bantuan hewan dan  

tumbuhan di lingkungan kita. Oleh 

karena itu, perlu adanya etika 

lingkungan yang harus diwujudkan 

manusia terhadap lingkungan 

sekitarnya. Supaya populasi hewan 

dan tumbuhan tidak cepat punah 

dan senantiasa terjaga demi 

kelangsungan hidup manusia di 

muka bumi ini. Etika lingkungan 
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merupakan pedoman tentang cara 

berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang didasari atas nilai-nilai positif 

untuk mempertahankan fungsi dan 

kelestarian lingkungan. Nilai-nilai 

positif dapat berasal dari berbagai, 

seperti nilai agama, budaya, dan 

moral yang menjadi petunjuk 

manusia dalam memandang dan 

memperlakukan lingkungan. 

Sebagai sebuah pedoman etika 

lingkungan juga berfungsi sebagai 

kritik atas etika yang selama ini 

dianut oleh manusia, yang dibatasi 

pada komunitas sosial manusia. 

Pendidikan sangatlah penting 

bagi pembentukan karakter generasi 

muda di Indonesia. Pendidikan 

merupakan salah satu cara untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Konsep Pendidikan Konsumsi 

Berlanjutan  akan lebih sempurna 

jika diterapkan dalam kurikulum di 

setiap sekolah terutama SMA/MA, 

SMK dan sederajad. Karena 

lingkungan sekolah perlu ditata 

demi kenyamanan peserta didik, 

pengajar, serta orang-orang lain 

yang berada di lokasi.  

Pendekatan praktis dalam 

mengintegrasikan Pendidikan 

konsumsi Berkelanjutan dalam 

kurikulum sekolah adalah dengan 

menjelaskan keterkaitan antara 

kurikulum nasional dengan 

Pendidikan konsumsi berkelanjutan 

. Tujuannnya adalah untuk : 

- Mengidentifikasi bagaimana 

merencanakan, 

mengimplementasikan dan 

menilai proses inquiry yang 

terintegrasi  dalam kurikulum 

2013 dan berfokus pada 

pendidikan konsumsi 

berkelanjutan 

- Memberikan informasi tentang 

latar belakang, konsep, nilai-

nilai dan pemahaman untuk 

mendukung proses 

pembelajaran yang 

mengakomodir Pendidikan 

Konsumsi Berkelanjutan. 

- Memberikan saran tentang 

pendekatan yang dapat dipakai 

oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1111 
 

- Memberikan saran tentang 

penggunaan sumber belajar 

secara efektif. 

- Mengidentifikasi strategi yang 

dapat diterapkan sekolah untuk 

mempromosikan Pendidikan 

Konsumsi Berkelanjutan. 

- Pendidikan konsumsi 

berkelanjutan merupakan 

proses yang mencakup  : 

 Lintas mata pelajaran  dan 

pembelajaran yang menyeluruh 

 Berpikir kritis dan pemecahan 

masalah 

 Berbagai metode 

 Berbagi nilai dan prinsif-prinsif 

 Integrasi pengalaman belajar 

sehari-hari dan 

 Membahas isu lokal dan global 

Manusia dan ekonomi merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang penggunaan 

sumber daya yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas. Wahyu Adji dkk. 

(2007:3) berpendapat bahwa: 

“ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang penggunaan 

sumber daya yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas.” Kebutuhan manusia 

sangat banyak dan tidak terbatas, 

sedangkan sumber daya yang ada 

sangat terbatas. Untuk menghindari 

adanya kebutuhan yang tidak bisa 

terpenuhi, maka manusia mencari 

cara-cara yang dapat mengatasinya. 

Cara-cara manusia dalam mengatasi 

masalah pemenuhan kebutuhan itulah 

yang akhirnya memunculkan sebuah 

ilmu baru, yang bernama ilmu 

ekonomi (Wahyu Adji dkk., 2007:3). 

Ekonomi sangat berkaitan sekali 

dengan lingkungan sekitar terutama 

dalam kehidupan sehari-hari selalu ada 

kegiatan ekonomi. Dalam hal ini mata 

pelajaran ekonomi yang berkaitan 

dengan lingkungan di SMA/MA ada 

beberapa  macam. terutama pada 

materi pelajaran kelas X yang selalu 

berkaiatan dengan keadaan lingkungan 

sekitar. Materi tersebut  antar lain : 

konsep ilmu ekonomi, masalah pokok 

ekonomi, perilaku produsen dan 

konsumen, pasar, permintaan dan 

penawaran, ekonomi mikro dan 

ekonomi makro, pendapatan nasional, 
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lembaga keuangan dan otoritas jasa 

keuangan, sistem dan alat pembayaran 

dan inflasi dan indeks harga.  Dengan 

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan  

ini guru Ekonomi dapat mempertajam 

pencapaian Kompetensi Dasar (KD) 

yang berhubungan dengan lingkungan 

dengan selalu mengkomunikasikan 

materi dalam tindakan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga anak 

didik menjadi lebih paham tentang 

perlunya melakukan tindakan 

penghematan sumber daya alam, dan 

meminimalkan dampak negatif alam. 

Selain itu dengan mengangkat  isu 

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan  

di kelas, akan menolong guru untuk 

menjadikan  isu tersebut menjadi 

relevan dengan keseharian siswa, dan 

pada saat bersamaan  membuat 

suasana pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan membantu siswa untuk 

melihat hubungan antara berbagai 

aspek yang menyangkut isu 

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan 

dan kompleksitasnya. 

Pendidikan Konsumsi 

Berkelanjutan  merupakan cara belajar 

yang sangat bermanfaat karena secara 

langsung melibatkan murid dalam 

tindakan nyata dalam konsumsi 

berkelanjutan dan melalui proses 

belajar dari pengalaman, serta 

keinginan tahu yang dibangun  

bersama hingga ke prinsip yang 

membumi dari konsumsi berkelanjutan 

dan pembangunan berkelanjutan.  

Melalui  pembelajaran Ekonomi  

ini anak didik kita  menjadi sosok yang 

punya rasa tanggung jawab lingkungan 

dan tanggung jawab sosial, bahkan 

tanggung  jawab moral, demi 

kehidupan manusia untuk saat ini dan 

untuk masa mendatang. Pembelajaran 

Ekonomi bukan hanya  mensistesiskan 

konsep-konsep yang relevan antara 

ilmu ekonomi, ilmu pendidikan dan 

ilmu-ilmu sosial melainkan juga tujuan 

pendidikan dan pembangunan serta 

masalah-masalah sosial-ekonomi 

dalam hidup masyarakat. Melalui 

Pendidikan konsumsi berkelanjutan 

peserta didik dapat mewujudkan nilai 

yang mereka dapat dari  pembelajaran 

ekonomi  yang berhubungan dengan 

lingkungan dalam tindakan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

KESIMPULAN 
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Penduduk dunia yang  terus 

meningkat, mengandung konsekwensi 

meningkatnya kebutuhan hidup 

manusia dalam  upaya memenuhi 

sehari-hari. Pertumbuhan ini akan 

mempengaruhi cara manusia dalam 

memanfaatkan  sumberdaya alam. 

Bagaimana pola konsumsi dari 

penduduk dan bagaiaman kondisi 

sumberdaya alam , akan turut 

menentukan apakah penduduk dunia 

dapat terus memperoleh manfaat 

kekayaan alamnya secara 

berkelanjutan. 

Mengangkat  isu  Pendidikan 

Konsumsi Berkelanjutan  di kelas, 

akan menolong Guru untuk 

menjadikan isu, bagaimana cara 

mengkonsumsi dan ketersediaan  

sumberdaya alam,  menjadi relevan 

dengan keseharian siswa, dan pada 

saat bersamaan membuat suasana 

pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan membantu siswa untuk melihat 

hubungan antara berbagai aspek yang 

menyangkut isu Pendidikan Konsumsi 

Berkelanjutan dan kompleksitasnya. 

Pendidikan Konsumsi 

Berkelanjutan  merupakan cara belajar 

yang sangat bermanfaat karena secara 

langsung melibatkan murid dalam 

tindakan nyata dalam mempelajari, 

mengenal, dalam memilih produk yang 

akan dikonsumsi dengan 

memperhatikan dampak lingkungan, 

sosial dan ekonomi. Kemudian 

pemahaman ini diwujudkan dalam 

tindakan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dengan memasukkan pendidikan 

konsumsi berkelanjutan ke dalam  

Ilmu Ekonomi maka Pembelajaran 

Ekonomi menjadi bukan hanya 

sekedar mensistesiskan konsep-konsep 

yang relevan antara ilmu Ekonomi, 

ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. 

Melainkan juga, membumikan  tujuan 

pendidikan dan pembangunan serta 

masalah-masalah sosial ekonomi 

dalam hidup masyarakat. Sehingga 

memungkinakan anak didik 

memahami dampak lingkungan, sosial, 

dan ekonomi dari pilihan konsumsi 

yang kemudian diwujudkan dalam 

tindakan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan kata lain membuat 

anak didik menjadi konsumen yang 

punya rasa tanggung jawab 

lingkungan, sosial serta tanggung 
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jawab moral demi kehidupan manusia 

saat ini dan untuk masa mendatang. 
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Abstrak 
 
Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kemiskinan mencerminkan kegagalan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan seseorang sangat terkait dengan    

tingkat pendapatan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi 

geografis, lingkungan, dan gender. Dengan keterbatasan tersebut, perempuan yang bergerak di 

bidang usaha kecil sangat sulit untuk mengakses modal guna mengembangkan usahanya. Dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dan memperluas 

jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan.. 
Lembaga keuangan non bank (LKNB) yang dapat memberikan permodalan dengan cepat dan 

sudah dikenal di masyarakat pedesaan khususnya perempuan adalah pegadaian dan koperasi 

simpan pinjam. Peran serta pemerintah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan yang lain 

diperlukan dalam mengembangkan dan membina manajemen lembaga keuangan non bank agar 

mampu memberikan modal usaha bagi perempuan dalam mengembangkan usahanya, sehingga 

mampu bangkit dalam memperbaiki nasibnya keluar dari lingkaran kemiskinan. 

 
Kata kunci: lembaga keuangan non bank, perempuan, kemiskinan 

 

 
 

Keberhasilan pembangunan 

mencerminkan keberhasilan dalam 

menciptakan kesejahteraan dan 

mengurangi kemiskinan. Hal ini terkait 

dengan hajat hidup dan kewajiban 

pemerintah untuk membebaskan warga 

negaranya dari kemiskinan. Kemiskinan 

menggambarkan ketidakmampuan 

individu dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Untuk itu, kebutuhan itu tidak 

hanya terkait dengan kebutuhan 

ekonomi, tetapi juga mencakup 

kebutuhan sosial, politik, emosional, 

maupun spiritual. 

Kemiskinan seseorang sangat terkait 

dengan   tingkat pendapatan, pendidikan, 

pengangguran, kesehatan, akses 

terhadap barang dan jasa, lokasi 

geografis, lingkungan, dan gender. 

Keterbatasan akses tersebut 

menyebabkan ia berpeluang menjadi 

pengangguran dan karena itu 

peluangnya untuk hidup sejahtera pun 

semakin kecil. Akibatnya, masyarakat 

miskin memiliki peluang terbatas untuk 
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berusaha dalam upaya peningkatan 

pendapatannya karena berbagai 

hambatan seperti rendahnya kualitas 

sumber daya manusia (SDM), akses 

permodalan, informasi, dan teknologi. 

Pembangunan di Jawa Timur 

berhasil mengurangi jumlah penduduk 

miskin. Grafik 1 berikut ini 

menginformasikan tentang 

perkembangan penduduk miskin di Jawa 

Timur pada tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2014.

 

 

 

Grafik 1. 
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur 2005-2014 

 
Berdasarkan grafik setelah tahun 

2006 Provinsi Jawa Timur menunjukkan 

keberhasilannya dalam menurunkan 

angka kemiskinan. Keberhasilan terbesar 

dalam periode itu terjadi pada tahun 

2008-2009; angka kemiskinan di Jawa 

Timur berhasil turun dari  18,51  %  

menjadi  16,68  %.  Keberhasilan  kedua  

yang  paling  cemerlang  dalam 

menurunkan angka kemiskinan terjadi 

pada periode sebelumnya (2006-2007) 

yang berhasil menurunkan persentase 

kemiskinan sebesar 1,11 % dari 21,09 % 

menjadi 19,98 %. Setelah itu 

keberhasilan upaya menurunkan 

kemiskinan relatif konstan. Pada bulan 

Maret 2011 Jawa Timur memiliki 

penduduk miskin sebesar 14,27 %; 

jumlah ini turun sebesar 1,19 % pada 

bulan September 2012 (13,08 %). 

Persentase ini terus berkurang sehingga 

jumlah penduduk miskin pada bulan 

Maret 2014 sebesar 12,42 %. Karena itu 

berbagai upaya percepatan penurunan 

kemiskinan sangat diperlukan. 

Berdasarkan gender, angka 

kemiskinan perempuan lebih besar 

daripada laki-laki. Menurut data PBB, 



 

 

 

 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1117 
 

sepertiga dari penduduk dunia hidup di 

bawah garis kemiskinan, dan 70% dari 

angka kemiskinan tersebut diisi oleh 

perempuan (Jurnal Perempuan, 2005). 

Berdasarkan data Susenas 2013, terdapat 

17,53 % rumah tangga di perkotaan dan 

17,77 % rumah tangga di perdesaan 

yang dikepalai oleh perempuan; atau 

terdapat 17,66% rumah tangga dikepalai 

oleh perempuan. Pada tahun 2014, dari 

1.230.042 rumah tangga yang ada, 

sebanyak 12,4 % atau 152.343 terdiri 

atas Kepala Rumah Tangga Perempuan 

(KRTP), yang berpotensi lebih besar 

menjadi rumah tangga yang miskin. 

Oleh karena itu, sebagaimana 

dikemukakan Gubernur Jawa Timur, 

Soekarwo, bahwa program unggulan 

yang dicanangkan dalam 

penanggulangan kemiskinan di Jawa 

Timur adalah program penanggulangan 

feminisasi kemiskinan (Radar Jogja 26 

Maret 2014). 

Terkait dengan pembiayaan, 

Pemerintah Provinsi Jawa-Timur telah 

melakukan beberapa hal untuk 

menyediakan akses pembiayaan kepada 

Koperasi dan UMKM, antara lain 

dengan mendirikan PT Jamkrida, Bank 

UMKM, dan PT Bank Jatim sebagai 

Apex Bank antara BPR-BPR di Jawa-

Timur dan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) serta Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS). Sedangkan KSP-KJKS 

sendiri sebagai salah satu Lembaga 

Keuangan Non-Bank yang bergerak 

dalam pembiayaan kepada Usaha Mikro 

dan Kecil, yang memiliki peranan 

strategis dalam menyediakan akses 

layanan pembiayaan kepada Usaha 

Mikro, Kecil dan anggotanya. 

Pada tahun anggaran 2014 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

melaksanakan pilot project 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 

(PFK) di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten 

Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Jember, 

Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, 

Tulungagung, Pamekasan, dan 

Bojonegoro. Berdasarkan data tersebut, 

selain empat kabupaten yang telah 

ditentukan (Madiun, Nganjuk, Jombang, 

dan Mojokerto), penelitian ini juga 

dirancang untuk dilaksanakan di 

Probolinggo dan Pasuruan, sebagai 

daerah yang dirancang sebagai wilayah 

pilot project Penanggulangan Feminisasi 

Kemiskinan. 

Penelitian ini  dilakukan  dengan  

setting  perdesaan. Program-program 

lembaga keuangan  non-bank  ini  tidak  

hanya  terkait  dengan  program-program  

yang  dilakukan pemerintah, tetapi juga 

yang dilakukan oleh pihak swasta. 

Melalui kajian terhadap program-

program pengentasan kemiskinan ini 

diharapkan dapat   ditemukan model 

lembaga keuangan non bank yang 

efektif dalam melakukan 
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penanggulangan kemiskinan, khususnya 

pada kelompok perempuan. 

Permasalahan penelitian ini 

dirumuskan: bagaimanakah model 

pengembangan program-program 

penanggulangan kemiskinan melalui 

lembaga keuangan non-bank yang 

diharapkan dapat menjadi pendukung 

usaha ekonomi perempuan di perdesaan?  

Tujuan penelitian ini adalah 

merekomendasikan ide-ide 

pengembangan program- program 

penanggulangan kemiskinan melalui 

lembaga keuangan non-bank yang 

diharapkan dapat menjadi pendukung 

usaha ekonomi perempuan di perdesaan 

Hasil yang diharapkan melalui 

penelitian ini adalah: terumuskannya 

model program-program 

penanggulangan kemiskinan melalui 

lembaga keuangan non-bank yang 

diharapkan dapat menjadi pendukung 

usaha ekonomi perempuan di perdesaan. 

Ruang lingkup penelitian adalah:   

menganalisis model ideal pengembangan 

program-program penanggulangan 

kemiskinan dalam upaya mendukung 

peran dan partisipasi perempuan pada 

kegiatan ekonomi di lingkup perdesaan. 

A.  Pengertian, Indikator, dan Usaha-

usaha Penanggulangan Kemiskinan 

 

Kemiskinan adalah kondisi 

deprivensi terhadap sumber-sumber 

pemenuhan kebutuhan dasar, seperti 

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan 

pendidikan dasar.Kondisi deprivasi ini 

tidak dirasakan secara sama oleh setiap 

orang atau keluarga dengan wilayah 

berbeda. Oleh karena itu, Usman (1998: 

13) lebih merumuskan sebagai 

kemiskinan relatif karena ukurannya 

bersifat relatif pula. Ukurannya 

bergantung pada tempat dan ruang waktu 

tertentu. Sementara itu, Selo 

Soemardjan (1984) lebih mencermati 

bahwa kemiskinan itu terjadi sebagai 

akibat struktur sosial yang mengurangi 

akses dalam memperoleh sumber- 

sumber pendapatan. Kemiskinan 

struktural ini diamini oleh Dorodjatun 

Kuntjoro Jakti (1994) dengan 

menawarkan solusi untuk memberikan 

peluangan golongan miskin untuk 

berpartisipasi dalam merumuskan 

kepentingannya. 

John Friedman (dalam Suyanto, 

2013:2) mencermati kemiskinan sebagai 

produk ketidaksamaan kesempatan 

untuk mengakumulasikan basis 

kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial 

meliputi (tidak terbatas pada): modal 

produktif atas aset, sumber keuangan, 

dan organisasi sosial dan politik, 

jaringan sosial, dan informasi yang 

berguna untuk kehidupan. 

Pengamatan  yang  lebih  jeli  

diungkapkan  oleh  Djojohadikusumo  

(1995)  dan Kartasasmita (1996:235-

236). Di Indonesia, menurut kedua ahli 



 

 

 

 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1119 
 

tersebut, ada empat pola kemiskinan. 

Pola pertama adalah persistent poverty, 

yaitu kemiskinan yang telah kronis atau 

turun temurun. Kemiskinan seperti ini 

misalnya terjadi di daerah-daerah yang 

kritis sumber daya alamnya, atau 

daerahnya yang terisolasi. Pola kedua 

adalah cyclical poverty, yaitu 

kemiskinan yang mengikuti pola siklus 

ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga 

adalah seasonal poverty, yaitu 

kemiskinan musiman seperti dijumpai 

pada kasus nelayan dan petani tanaman 

pangan. Pola keempat adalah accidental 

poverty, yaitu kemiskinan terjadi karena 

bencana alam atau dampak dari suatu 

kebijakan tertentu yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat. Singkat kata, faktor-faktor 

yang menyebabkan kemiskinan adalah 

(1) natural, (2) kultural, dan (3) 

struktural (Kartasasmita,1997:235-236; 

Baswir, 1997:23; Suyanto, 2013:8-9). 

Sementara indikator kemiskinan 

yang dikemukakan oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), yaitu keluarga pra 

sejahtera dan sejahtera I, jika memenuhi 

indikator-indikator berikut: 1) anggota 

keluarga makan dua kali sehari atau 

lebih, 2) anggota keluarga memiliki 

pakaian yang berbeda untuk dipakai di 

rumah, bekerja, sekolah dan bepergian, 

3) rumah yang ditempati keluarga 

memiliki atap, lantai dan dinding yang 

baik, 4) bila ada anggota keluarga sakit 

dibawa ke sarana kesehatan, 5) bila 

pasangan usia subur ingin ber KB pergi 

ke sarana pelayanan kontrasepsi, 6) 

semua anak umur 7-15 tahun dalam 

keluarga bersekolah. 

Selanjutnya Adisasmita (2006) 

menjelaskan tentang indikator 

kemiskinan pada masyarakat perdesaan 

yaitu   jika salah satu indikator berikut 

ini terpenuhi: 1) kurang kesempatan 

memperoleh pendidikan, 2) memiliki 

lahan dan modal pertanian yang terbatas, 

3) tidak adanya kesempatan menikmati 

investasi di sektor pertanian, 4) tidak 

terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar 

(pangan, papan, perumahan), 5) 

berurbanisasi ke kota, 6) menggunakan 

cara-cara pertanian tradisional, 7) 

kurangnya produktivitas usaha, 8) tidak 

adanya tabungan, 9) kesehatan yang 

kurang terjamin, 10) tidak memiliki 

asuransi dan jaminan sosial, 11) 

terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 

dalam pemerintahan desa, 12) tidak 

memiliki akses untuk memperoleh air 

bersih, 13) tidak adanya partisipasi 

dalam pengambilan keputusan publik. 

Dalam rangka melaksanakan 

strategi percepatan penganggulangan 

kemiskinan, dilaksanakan program 

penanggulangan kemiskinan bersasaran 

(targeted program). Program-program 

penanggulangan kemiskinan dilakukan 

dengan sasaran langsung kepada mereka 
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yang tergolong miskin dan dekat 

miskin. Program penanggulangan 

kemiskinan kepada mereka yang 

membutuhkan diharapkan akan jauh 

lebih efektif dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

Klaster 1: Program Penanggulangan 

Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga 

atau Keluarga. Program tersebut antara 

lain: Program Keluarga Harapan, 

bantuan langsung tunai tanpa syarat, 

bantuan langsung dalam bentuk 

misalnya pemberian beras bagi 

masyarakat miskin. 

Klaster 2: Program Penanggulangan 

Kemiskinan Bersasaran Komunitas. 

Contoh program ini adalah Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri. Karakteristik 

programnya adalah (1) menggunakan 

pendekatan partisipatif, (2) penguatan 

kapasitas   kelembagaan   masyarakat,   

(3)   pelaksanaan   berkelompok   

kegiatan   oleh masyarakat secara 

swakelola dan berkelompok, dan (4) 

perencanaan pembangunan yang 

berkelanjutan. Salah satu jenis program 

ini adalah PNPM. 

Klaster 3:   Program 

Penanggulangan Kemiskinan 

Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil. 

Program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil adalah program yang bertujuan 

untuk memberikan akses dan penguatan 

ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil. Karakteristiknya adalah 

(1) Memberikan bantuan modal atau 

pembiayaan dalam skala mikro, (2) 

Memperkuat kemandirian berusaha dan 

akses pada pasar, dan terakhir (3) 

Meningkatkan keterampilan dan 

manajemen usaha. Jenis programnya 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Klaster 4: Peningkatan dan 

Perluasan Program Pro Rakyat. Program 

ini dimaksudkan untuk: (1) membantu 

melindungi tingkat dasar dari konsumsi, 

(2) memfasilitasi investasi manusia dan 

aset produktif lain, (3) memperkuat 

mereka yang berada dalam kemiskinan. 

Jenis programnya adalah bantuan sosial 

dan jaminan sosial, seperti: rumah 

sangat murah, kendaraan angkutan 

umum murah, program air bersih untuk 

rakyat, listrik murah dan hemat, serta 

peningkatan kehidupan nelayan, dan 

program peningkatan kehidupan 

masyarakat miskin perkotaan.
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Gambar 2.1 Ilustrasi Kebijakan 4 Klaster 
Penanggulangan Kemiskinan 

B.  Lembaga Keuangan Non Bank 

 

Lembaga Keuangan Non Bank 

adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan di bidang keuangan, secara 

langsung ataupun tidak langsung, 

menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada 

masyarakat untuk kegiatan produktif. 

Lembaga keuangan yang terlibat 

dalam penyaluran kredit mikro ini 

umumnya disebut dengan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM). LKM 

berfungsi membantu masyarakat miskin 

dalam melaksanakan usaha ekonomis 

produktif. LKM juga menjadi sarana 

menanggulangi kemiskinan. 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

di Indonesia menurut Bank Indonesia 

dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM 

yang berwujud bank serta non bank. 

LKM yang berwujud bank adalah BRI 

Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit 

Desa). Sedangkan yang bersifat non 

bank adalah koperasi simpan pinjam 

(KSP), unit simpan pinjam (USP), 

lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), 

baitul mal wattanwil (BMT), lembaga 

swadaya  masyarakat (LSM), arisan, 

kelompok swadaya masyarakat (KSM), 

dan credit union. Meskipun BRI Unit 

Desa dan BPR dikategorikan sebagai 

LKM, namun akibat persyaratan 

peminjaman menggunakan metode bank 

konvensional, pengusaha mikro 

kebanyakan masih kesulitan 

mengaksesnya (Waloejo 2005).  

Dasar hukum pendirian lembaga 

keuangan bukan bank yaitu Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 

792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 

1970 kemudian diubah dan ditambah 

dengan keputusan Menteri Keuangan. 

Tujuan pendirian Lembaga Keuangan 

Bukan Bank adalah: (1)untuk 

mendorong perkembangan pasar modal, 

dan (2) membantu permodalan 

perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.



 

 

 

 

National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1122 
 

Tabel 2.4 
Perbedaan Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga 

Perbankan 
 

 
No 

 
Lembaga Keuangan Non Bank 

 
Lembaga Perbankan 

 
1. 

 
Dalam pelaksanaan  kegiatannya 
tidak memungut dana dari 

 
Dana bersumber dari masyarakat. 

 
2. 

 
Menyediakan dana atau barang 

 
Hanya menyediakan modal 

 
3. 

 
Kadang     kala     tidak    
memerlukan jaminan. 

 
Selalu disertai dengan jaminan. 

 
4. 

 
Biasanya   memberikan   tingkat  
suku bunga yang lebih tinggi. 

 
Memberikan  tingkat  suku  bunga  
yang lebih rendah. 

 
5. 

 
Tidak dapat menciptakan uang giral. 

 
Dapat menciptakan uang giral. 

 
6. 

 
Pengaturan, perizinan, pembinaan 
dan pengawasan dilakukan oleh 
departemen keuangan. 

 
Pengaturan, perizinan, pembinaan 
dan pengawasan dilakukan oleh 
Bank Indonesia (UU No. 10 Tahun 
1998), selanjutnya dialihkan kepada 
lembaga pengawas jasa keuangan 
sesuai UU No. 23 Tahun 1999. 

 

Lembaga Keuangan Non Bank 

mempunyai peranan yang lebih 

penting, yaitu sebagai salah satu 

lembaga sumber pembiayaan 

alternatif yang potensial untuk 

menunjang pertumbuhan 

perekonomian nasional. Yang 

termasuk dalam Lembaga Keuangan 

Non Bank adalah sebagai berikut: 

(a) perusahaan asuransi, (b) 

perusahaan dana pensiun (Taspen), 

(c) Koperasi Simpan Pinjam (d) 

pasar modal, (e) modal ventura, (f) 

Anjak Piutang, serta (g) sewa guna 

usaha atau leasing. 

 

C. FEMINISASI KEMISKINAN 

Konsep feminisasi kemiskinan 

menggambarkan “pembakuan pola” 

kemiskinan bagi perempuan. Konsep 

ini dengan jelas menggambarkan 

ketidakadilan dalam soal jumlah 

perempuan di antara orang miskin 

dibandingkan dengan laki-laki 

(Kantor Perburuhan Internasional, 

2004:1). Pada masyarakat yang 

patriarkhi, yaitu konstruksi 
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masyarakat yang menempatkan laki-

laki lebih utama daripada 

perempuan, adalah hal yang biasa 

untuk menempatkan perempuan 

pada posisi domestik dan bukan 

publik, pada fungsi reproduktif dan 

bukan produktif, sehingga akan 

tampak wajar saja jika perempuan 

tak berpenghasilan lebih baik atau 

bahkan tak berpenghasilan sama 

sekali; akan menjadi hal yang biasa 

bagi perempuan untuk berada dalam 

kemiskinan daripada laki-laki. 

Salah satu hambatan struktural 

adalah adanya relasi gender (gender 

relation) yang tidak adil dan setara 

sebagai akibat dari budaya yang 

sangat paternalistik. Budaya 

patriarki seperti ini tercermin dalam 

kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dan menjadi sumber 

pembenaran terhadap sistem 

distribusi kewenangan, sistem 

pengambilan keputusan, sistem 

pembagian kerja, sistem 

kepemilikan dan sistem distribusi 

sumber daya yang bias gender. 

Pembakuan peran gender di 

masyarakat telah menyebabkan 

ketidakadilan gender bagi 

perempuan (Wiludjeng, Habsjah, 

dan Wibawa, 2005:50). Kultur yang 

demikian ini akhirnya akan 

bermuara pada terjadinya perlakuan 

diskriminasi, marjinalisasi, 

ekploitasi maupun kekerasan 

terhadap perempuan. 

Sebagian besar perempuan 

Indonesia adalah miskin karena 

tidak hanya secara ekonomi mereka 

terbelakang tetapi juga dalam hal 

keterbatasan akses terhadap 

informasi, pendidikan, politik, 

kesehatan dan lain-lain, partisipasi 

mereka pun kurang diberi tempat. 

Hal ini yang pada gilirannya 

memunculkan feminisasi 

kemiskinan. Miskin pendidikan akan 

berpengaruh terhadap kemiskinan 

pada aspek yang lain, seperti pada 

akses terhadap pekerjaan, politik 

dan pengambilan keputusan. 

Perempuan yang tidak mempunyai 

sumberdaya pribadi berupa 

pendidikan dengan sendirinya akan 

sangat sulit untuk mengakses  

pekerjaan terutama  di  sektor  

formal  yang relatif  berupah  tinggi.  

Wilayah pekerjaan mereka biasanya 

terbatas pada sektor informal yang 

berupah rendah seperti buruh kasar 

atau pembantu rumah tangga. 
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II.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif sebagai 

pendekatan yang utama dan 

pendekatan kualitatif sebagai 

pendekatan tambahan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kebijakan. Adapun 

kebijakan yang menjadi kajian 

dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan pengentasan 

kemiskinan bagi perempuan melalui 

LKNB. 

Secara teritori populasi 

penelitian ini adalah Provinsi Jawa 

Timur, namun dengan beberapa 

pertimbangan dibatasi pada enam 

kabupaten sebagai sampel wilayah 

penelitian yaitu Kabupaten Madiun, 

Nganjuk, Mojokerto, Jombang, 

Pasuruan, dan Probolinggo. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

jangka waktu selama enam bulan, 

berlaku terhitung mulai bulan April 

sampai dengan  September 2015. 

Subjek dalam penelitian ini 

diambil secara purposif berdasarkan 

kriteria bahwa ia adalah penerima 

program hibah LKNB paling tidak 

satu tahun sebelumnya. Subjek 

dalam penelitian ini diambil 25 

orang per kabupaten kota lokasi 

penelitian. 

Data dikumpulkan dengan 

beberapa teknik yaitu angket, 

wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Data dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistik 

deskriptif dengan menggunakan 

prosentase. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana telah disampaikan 

dalam metode penelitian, setiap 

kabupaten diambil 25 perempuan 

yang mempunyai usaha mikro dan 

kecil. Ke-25 perempuan pengusaha 

itu berasal dari wilayah yang 

berbeda, yaitu desa yang dekat 

dengan pusat pemerintahan dan desa 

yang jauh. Data menunjukkan 

bahwa: 1) (45%) perempuan 

penerima bantuan LKNB adalah 

berusia di antara 40 s.d. 59 tahun; 2)  

67,3 % berpendidikan tamat SMP 

atau di bawahnya; 3) 90% berstatus 

menikah; 4) 73.5% memperoleh 

pendapatan kurang dari Rp 500.000,- 

dan pengeluaran kurang dari Rp. 

500.000,- perbulan. 

Temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa setiap kategori 

LKNB ini memiliki penciri dan 

keunggulan yang berbeda satu sama 
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dengan yang lain. PT. Pegadaian 

yang memberikan  pinjaman  dengan  

agunan  barang lebih memberikan  

ruang bagi keluarga miskin pada 

saat-saat tertentu. Besar pinjaman 

ditentukan oleh nilai barang yang 

diagunkan. Apabila tidak bisa 

membayar setelah jangka waktu 

tertentu, maka agunan tersebut akan 

dilelang. 

Hal itu berbeda dengan koperasi 

simpan pinjam. Keharusan menjadi 

anggota sebagai satu bagian yang 

harus dilalui terlebih dahulu. Besaran 

pinjaman bergantung pada modalnya 

dan peminat dari pinjaman tersebut. 

Syarat peminjaman di koperasi jauh 

lebih mudah, hanya berbekal KTP 

dan KSK saja, tanpa agunan. 

Mekanisme dan pola rekruitmen 

calon penerima bantuan LKNB 

sudah ditentukan dengan jelas. 

Penelitian yang dilakukan di enam 

kabupaten di Jawa Timur yaitu 

Mojokerto, Jombang, Madiun, 

Nganjuk, Probolinggo, dan Pasuruan, 

mengungkapkan bahwa program 

LKNB yang ditemui di lapangan 

adalah LKNB binaan atau program 

kerja dari satuan kerja pemerintah 

daerah (SKPD) terkait misalnya 

Koperindag atau Dinas Koperasi dan 

Bapemas. Sebagian besar LKNB 

yang ditemui di lapangan adalah 

Koperasi Wanita (Kopwan). Nama 

lembaga ini tidak selalu sama di 

setiap daerah. LKNB Unit Pelaksana 

Keuangan (UPK) yang merupakan 

tangan dari PNPM Mandiri yang 

dinaungi oleh Bapemas, serta ada di 

daerah tertentu yang LKNB-nya 

berbentuk paguyuban. 

Beberapa hal yang juga 

dipertimbangkan dalam menentukan 

ketepatan sasaran penerima bantuan 

yang wajib dilakukan oleh lembaga 

ekonomi desa kepada calon penerima 

dana dari LKNB adalah: 1) 

Kejelasan bentuk usaha, 2) 

Kelompok usaha yang menaungi, 3) 

Administrasi bentuk usaha yang 

dijalankan 

Beberapa kendala yang terjadi 

dalam upaya pemanfaatan dana 

bantuan di antaranya:1) terbatasnya 

wewenang Bapemas dalam 

menindak pelaku penyelewengan, 2) 

lemahnya aturan dari pemerintah 

terhadap penyalahgunaan dana, 3) 

rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam mengembalikan dana yang 

dipinjam, 4) banyaknya kredit macet, 

dan 5) adanya koperasi yang abal-

abal. Model LKNB sebenarnya jauh 
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lebih menyetuh dari pada PT 

Pegadaian dan Lembaga Keuangan 

Bank. Ikatan antara koperasi maupun 

LKM dan pengguna bukan 

merupakan ikatan yang sesaat, tetapi 

dibangun dari hubungan yang terus-

menerus. Pengurus sangat mengenal 

anggotanya, begitu pula para 

anggotanya. Pengurus dipilih oleh 

para anggotanya melalui rapat 

anggota. Kepala desa memilih orang-

orang terdekat yang kiranya dapat 

menyukseskan program 

pembangunan tersebut. Peminjamnya 

sering dipilih dari orang yang telah 

dipercaya atau memiliki kredibilitas 

untuk bisa mengembalikan. LKNB 

memberikan kemudahan prosedur 

dan persyaratan untuk memperoleh 

bantuan dana dalam pengembangan 

usaha menjadi bagian yang sangat 

baik oleh responden. Hal ini tentu  

memudahkan  mereka  yang berasal 

dari  kelompok  marginal  yang ingin 

berusaha untuk keluar dari masalah 

kemiskinannya. Inilah keunggulan 

LKNB. 

 

IV. KESIMPULAN 

Sesuai  dengan  masalah  yang  

dirumuskan,  maka  dapat  

disimpulkan  sebagai berikut: 

1. Lembaga keuangan non bank 

(LKNB) merupakan lembaga 

pemberi pinjaman yang 

berperan penting bagi 

masyarakat miskin dalam 

menemukan jalan keluar bagi 

kebutuhan modal untuk 

melakukan aktivitas usaha.   

Kemudahan ini karena bentuk 

pinjaman ini tidak menuntut 

agunan, proses dan syaratnya 

mudah (KTP dan KSK, serta 

rencana usaha), sementara     

pembayaran angsuran dapat 

dilakukan sesuai dengan 

kemampuan dan keberhasilan 

usaha peminjam dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

2. Reponden memberikan respon 

yang baik terhadap 

pengembangan model program 

LKNB. Berbagai usaha produktif 

dapat dijalankan oleh ibu-ibu 

pelaku usaha agar bias keluar 

dari kemiskinan yang dialami. 

Berbagai usaha dipilih oleh para 

penerima dana hibah ini baik 

yang berupa jasa maupun 

produksi barang. 

3. Beberapa kelemahan dalam 

pelaksanaan pengembangan 

model LKBN antara lain: 1) 
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terbatasnya wewenang Bapemas 

dalam menindak pelaku 

penyelewengan, 2) lemahnya 

aturan dari pemerintah terhadap 

penyalahgunaan dana, 3) 

rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam mengembalikan dana yang 

dipinjam, 4) banyaknya kredit 

macet, dan 5) adanya koperasi 

yang abal-abal. 

 

V. REKOMENDASI 

1.   Ada   baiknya   

mengembangkan   hubungan   

sinergis   antara   masyarakat,   

LKNB, Perbankan dan 

Pemerintah, perguruan tinggi 

atau pihak yang lain; 

2.   Perlu pendampingan program 

pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah dari awal. 

Peranan pemerintah atau pihak-

pihak lain dalam melakukan 

pemetaan potensi wilayah dan 

resiko sosial atas usaha yang 

akan dikembangkan; 

3.   Pendampingan tidak saja 

berhenti pada saat awal, tetapi 

juga dilanjutkan pada saat 

menerima dan 

mengimplementasi bantuan. Hal 

itu dapat berbentuk pelatihan 

mulai dari produksi hingga 

pemasaran; 

4.   Perlu ada monitoring, evaluasi 

dan pemberian sanksi pada 

penyimpangan terhadap 

kesalahan atau penyimpangan 

program 
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PEMBERDAYAAN INDUSTRI MEBEL DI KOTA PASURUAN DALAM 

PERSPEKTIF CAPACITY BUILDING MELALUI UNSUR PENGUATAN 

MODAL DAN PELATIHAN SDM 

Nunuk Indarti 
Pendidikan Ekonomi, STKIP PGRI Pasuruan  

email: nunukindarti77@yahoo.co.id 

 

Abstrak 
  
Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis 

untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh. Pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan 

industri kecil dan menengah menjadi industri yang tangguh, mandiri, dan unggul. Salah satu 

industri yang dihadapkan pada tantangan persaingan global yaitu industri kayu (mebel). 

Fenomena yang terjadi, Perkembangan industri mebel di Kota Pasuruan tidak sebanding dengan 

subsektor industri mebel di Kota Jepara, akan tetapi subsektor industri mebel di Kota Pasuruan 

mempunyai potensi yang cukup memadai untuk dapat dikembangkan pada masa yang akan 

datang, untuk itu diperlukan pemberdayaan pada Industri Mebel di Kota Pasuruan dalam 

perspektif Capacity Building melalui unsur penguatan modal dan pelatihan SDM. 

Tujuan penelitian ini mengkontruksi praktek praktek capacity building pada industri mebel di 

Kota Pasuruan dari aspek tujuan, material, metode dan evaluasi. Jenis pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukir 

dan Kelurahan Randusari. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pasuruan telah memusatkan 

kegiatan industri mebel ini di dua desa melalui pembangunan pasar mebel di Kelurahan Bukir 

dan Kelurahan Randusari. Proses analisis data dilakukan secara simultan dengan proses 

pengumpulan data dan untuk memenuhi aspek ilmiah dan penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan, maka digunakan 4 kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian 

kualitatif, yaitu: credibility, dependability, confirmability dan transferability. 

Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi dinas perindustrian dan perdagangan kota 

pasuruan, terutama bagi pelatihan Sumber daya Manusia dan  unsur Penguatan modal dalam 

melakukan upaya-upaya  pemberdayaan Industri Mebel di Kota Pasuruan melalui praktek praktek 

capacity building dari aspek tujuan, material, metode dan evaluasi. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan dan Capacity Building 

 
Usaha Kecil dan Menengah di 

Indonesia memiliki peranan yang 

sangat penting dan strategis untuk 

mewujudkan struktur usaha yang 

kokoh. Pemerintah berusaha 

meningkatkan kemampuan industri 

kecil dan menengah menjadi industri 

yang tangguh, mandiri, dan unggul. 

Salah satu industri yang dihadapkan 

pada tantangan persaingan global 

yaitu industri kayu (mebel), yang 

dituntut untuk mampu melakukan 

efisiensi biaya dan diferensiasi 

produk. 

Produk mebel telah diproduksi di 

beberapa daerah secara turun 

temurun seperi di Jepara dan 

Pasuruan. Hampir 80% desa yang 

ada di Jepara merupakan desa 

penghasil mebel, sedangkan di Kota 

Pasuruan hanya daerah-daerah 

tertentu saja seperti Kelurahan 

Purutrejo, Purworejo, Pohjentrek, 

Gadingrejo, Krapyakrejo, Bukir, 

mailto:nunukindarti77@yahoo.co.id
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Petahunan, Gentong, dan Randusari.. 

Pemerintah Kota Pasuruan 

memusatkan kegiatan industri mebel 

ini di dua desa melalui pembangunan 

pasar mebel di Kelurahan Bukir dan 

Kelurahan Randusari. Hasil industri 

terdiri atas bermacam produk antara 

lain: kursi, sofa, lemari serta 

beraneka jenis produk mebel yang 

lainnya.  

Perkembangan industri mebel di 

Kota Pasuruan tidak sebanding 

dengan subsektor industri mebel di 

Kota Jepara. Dari serangkaian studi 

pendahuluan dilapangan, dari hasil 

random interview pra-survey peneliti 

dengan pelaku usaha industri mebel 

di Kota Pasuruan (Januari:2016) 

memberikan gambaran secara umum 

permasalahan yang dihadapi 

pengusaha mebel di Kota Pasuruan 

meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor-faktor internal yang 

berpengaruh terhadap perkembangan 

industri mebel di Kota Pasuruan 

antara lain :  1) Lemahnya kualitas 

SDM yang ditunjukan dengan a) 

usaha mebel kebanyakan 

menjadi usaha turun temurun; b) 

usahanya dikelola secara 

kekeluargaan dan menolak resiko 

atas usahanya karena mereka lebih 

memprioritaskan keselamatan 

keluarga daripada meningkatkan 

pertumbuhan usahanya; c) tenaga 

kerja yang terlibat berasal dari dalam 

dan luar keluarga. Tenaga kerja dari 

dalam keluarga umumnya sebagai 

pengelola dan tenaga pemasaran. 

Sementara itu tenaga kerja dari luar 

keluarga merupakan tenaga kerja 

harian atau tenaga kerja borongan 

dengan tingkat pendidikan SD-SMP 

dan d) pengrajin kurang mampu 

membuat desain dan inovasi baru. 2) 

Pemasaran produk mebel di Kota 

Pasuruan hanya mengandalkan 

showroom-showroom (toko-toko) 

yang didirikan di depan rumah 

produksi dan juga kios-kios mebel. 

Para pengusaha ini hanya menunggu 

orang datang ke tokonya untuk 

membeli produk mebel. 3) Meskipun 

dalam proses produksinya juga 

dibantu oleh peralatan–peralatan 

berupa mesin, akan tetapi pemakaian 

mesin-mesin baru dan tingkat 

teknologi sangat rendah. 

Faktor-faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap perkembangan 

industri mebel di Kota Pasuruan 

antara lain: 1) Persyaratan pinjaman 

bank sulit dan berbelit 

belit. Imbasnya, banyak industri kecil 
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mebel yang sulit meminjam modal 

untuk perluasan usaha. 2) Iklim 

usaha belum sepenuhnya kondusif, 

masih terlihat terjadinya persaingan 

yang kurang sehat antara pengusaha 

mebel; 3) Terbatasnya sarana 

prasarana, kurangnya informasi yang 

terkait dengan kemajuan IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

menyebabkan sarana prasarana yang 

dimiliki tidak cepat berkembang dan 

kurang mendukung kemajuan usaha; 

4) Implikasi perdagangan bebas, 

dimana dengan adanya AFTA, APEC 

dan MEA berimplikasi luas terhadap 

industri mebel untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas. Pada kondisi ini 

industri mebel dituntut untuk 

melakukan proses produksi secara 

produktif dan efisien serta 

menghasilkan produk sesuai standard 

kualitas. industri mebel diharapkan 

mampu bersaing secara keunggulan 

komparatif dan kompetitif 

berkelanjutan (Hasil random 

interview pra-survey peneliti pada 

bulan Januari, 2014). 

Hasil studi pendahuluan melalui 

random interview dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan industri mebel 

di Kota Pasuruan masih menghadapi 

berbagai kendala yang menyebabkan 

daya saing komoditas menurun, 

untuk itu, pemberdayaan industri 

mebel di Kota Pasuruan sangat 

dibutuhkan. Menurut Chambers, 

(2005:150) pemberdayaan adalah 

sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai 

sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni 

yang bersifat “people centred, 

participatory, empowering, and 

sustainable. Undang Undang Nomor 

20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah menyatakan 

Pemberdayaan adalah upaya yang 

dilakukan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, dan 

masyarakat secara sinergis dalam 

bentuk penumbuhan iklim dan 

pengembangan usaha terhadap Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. 

Program pemberdayaan yang 

dilakukan Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pasuruan berperan sebagai fasilitator 

yang menjembatani hubungan atau 

relasi kemitraan antara UMK dengan 

mitra yang dituju. Jika dilihat dalam 

konteks kegiatan kemitraan UMK 
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yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan, 

hubungan Kemitraan dilakukan 

dalam jangka pendek. Peran Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pasuruan dalam 

memberdayakan Industri Mebel di 

Kota Pasuruan menarik untuk 

dilakukan kajian melalui capacity 

building. 

Secara umum capacity building 

adalah proses atau kegiatan 

memperbaiki kemampuan seseorang, 

kelompok, organisasi atau sistem 

untuk mencapai tujuan atau kinerja 

yang lebih baik (Brown et. al, 2001). 

Capacity building adalah 

pembangunan keterampilan (skills) 

dan kemampuan (capabilities), 

seperti kepemimpinan, manajemen, 

keuangan dan pencarian dana, 

program dan evaluasi, supaya 

pembangunan organisasi efektif dan 

berkelanjutan. Ini adalah proses 

membantu individu atau kelompok 

untuk mengidentifikasi dan 

menemukan permasalahan dan 

menambah wawasan, pengetahuan 

dan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk memecahkan masalah dan 

melakukan perubahan (Campobaso 

dan Davis, 2001).  

Pengembangan kapasitas 

memiliki aktifitas tersendiri yang 

memungkinkan terjadinya 

pengembangan kapasitas pada 

sebuah sistem, organisasi, atau 

individu, dimana ada aktifitas 

tersebut terdiri atas beberapa fase 

umum. Fase tersebut menurut 

Gandara (2008 : 18) adalah (1) fase 

persiapan, (2) fase analisis, (3) fase 

perencanaan, (4) fase implementasi 

dan (5) fase evaluasi. Grindle 

(1997:28) menyatakan bahwa apabila 

capacity building menjadi 

serangkaian strategi yang ditujukan 

untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan responsivitas, maka 

capacity building tersebut harus 

memusatkan perhatian kepada 

dimensi: (1) penguatan modal, (2), 

pengembangan sumber daya manusia 

dan (3) reformasi kelembagaan (4) 

introduksi teknologi dan (5) 

pengembangan akses pasar. 

Aaram dan Shakespear (2015) 

menunjukan bahwa melalui Program 

Capacity Building UKM di 

Zimbabwe berhasil tumbuh sehingga 

dapat menciptakan peluang bagi 

penciptaan lapangan kerja. Hal ini 

memberikan manfaat bagi program 

pemberdayaan ekonomi di 
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Zimbabwe menuju ke arah 

memastikan pertumbuhan UKM 

yang berkelanjutan. Rozilla, et al 

(2013) menunjukan bahwa Program 

Capacity Building sangat penting 

dalam mempromosikan agribisnis. 

Metode Capacity Building yang 

digunakan berdasarkan tingkat 

pendidikan. Petani dengan 

pendidikan dasar dan menengah 

cenderung untuk menghadiri seminar 

dan lokakarya karena kemampuan 

dalam memahami. Petani yang 

memiliki pendidikan rendah akan 

berpartisipasi dan belajar melalui 

pengamatan dan berinteraksi dengan 

petani lainnya.  

Yamoah (2014) menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia dan kinerja kerja 

karyawan melalui  pelatihan dan 

pemberdayaan karyawan. Wardhani 

(2013) menyimpulkan bahwa tingkat 

pengembangan kapasitas usaha 

berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan ekonomi pengusaha 

Industri Kecil Menengah Alas Kaki 

Wedoro. Forkuoh (2016) 

menyimpulkan bahwa dukungan 

kelembagaan dalam implementasi 

Capacity Building melalui pelatihan 

personil, pembukuan dan akuntansi 

dan rencana bisnis berdampak positif 

pada pertumbuhan dan 

perkembangan UKM 

Romijn dan Albaladejo (1999) 

menemukan bahwa faktor-faktor 

internal, seperti tingkat pendidikan 

dan pengalaman pemilik perusahaan, 

institusi riset dan pengembangan, 

ketrampilan teknis tenaga kerja serta 

investasi pada pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia 

merupakan faktor-faktor penentu 

inovasi organisasi. Dalam penelitian 

ini juga ditemukan faktor-faktor 

eksternal, seperti dukungan finansial 

dari pemerintah untuk Riset dan 

Pengembangan, komunikasi/interaksi 

dengan pihak luar (customers, 

suppliers, competitors, financial 

institutions, R & D institutions, 

Industry associations) yang 

merupakan faktor-faktor yang 

signifikan penentu kapabilitas 

inovasi organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas perlu 

dilakukan sebuah kajian tentang 

pemberdayaan Industri Mebel di 

Kota Pasuruan dalam perspektif 

Capacity Building melalui unsur 

penguatan modal dan pelatihan SDM 
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KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemberdayaan 

Robbins (2003: 19) memberikan 

pengertian pemberdayaan sebagai 

menempatkan pekerja bertanggung 

jawab atas apa yang mereka 

kerjakan. Newstrom dan Davis 

(1997: 227) menyatakan bahwa 

pemberdayaan merupakan setiap 

proses yang memberikan otonomi 

yang lebih besar kepada pekerja 

melalui saling menukar informasi 

yang relevan dan ketentuan tentang 

pengawasan atas factor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja. 

Menurut Suharto (2005), 

pemberdayaan sebagai proses 

memiliki lima dimensi yaitu:  

enabling; empowering; protecting;  

supporting;  fostering. 

2.2 Capacity Building 

Milen (2006: 12) mendefenisikan 

kapasitas sebagai kemampuan 

individu, organisasi atau sistem 

untuk menjalankan fungsi 

sebagaimana mestinya secara efektif, 

efisien dan terus-menerus 

(Yuswijaya, 2008: 87). Sedangkan 

Morgan (Milen, 2006: 14) 

merumuskan pengertian kapasitas 

sebagai kemampuan, keterampilan, 

pemahaman, sikap, nilai-nilai, 

hubungan, perilaku, motivasi, sumber 

daya, dan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan setiap individu, 

organisasi, jaringan kerja/sektor, dan 

sistem yang lebih luas untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi mereka 

dan mencapai tujuan pembangunan 

yang telah ditetapkan dari waktu ke 

waktu. Lebih lanjut, Milen (2001: 

142) melihat capacity building 

sebagai tugas khusus, karena tugas 

khusus tersebut berhubungan dengan 

faktor-faktor dalam suatu organisasi 

atau sistem tertentu pada suatu waktu 

tertentu. 

May (2005) mendefinisikan 

kapasitas sebagai sumber daya yang 

dimiliki oleh  organisasi yang siap 

untuk digunakan yang dapat 

menggambarkan potensi  keuntungan 

yang akan didapatkan oleh organisasi 

pada masa mendatang. Harris (2005) 

mendefinisikan kapasitas sebagai 

kemampuan dari  suatu organisasi 

untuk menciptakan nilai dimana 

kemampuan  tersebut didapatkan dari 

berbagai jenis sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan/organisasi. 

Definisi kapasitas dalam konteks 

manajemen operasional didefinisikan 

sebagai, “The amount of resource 

inputs available relative to output 
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requirements over a particular 

period of time” (Chase, 2002, dalam 

Harris, 2005). Berdasarkan definisi 

tersebut maka disimpulkan bahwa 

kapasitas adalah kemampuan 

pengelolaan sumberdaya yang ada 

untuk menghasilkan hasil akhir yang 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

dalam kerangka waktu tertentu. 

Definisi kapasitas menurut Hilton, 

Maher dan Selto (2003, dalam 

Harris, 2005) adalah  kapasitas 

merupakan ukuran dari kemampuan 

proses produksi dalam mengubah 

sumber daya yang dimiliki menjadi 

suatu produk atau jasa yang akan 

digunakan oleh konsumen.  

Capacity building dikatakan 

sebagai pengembangan kapasitas 

yaitu proses yang dialami oleh 

individu, kelompok dan organisasi 

untuk memperbaiki kemampuan 

mereka dalam melaksanakan fungsi 

mereka dan mencapai hasil yang 

diinginkan (Morgan dalam Harris, 

2005). Dari pengertian ini dapat 

memberi penekanan pada dua hal 

penting: 1) pengembangan kapasitas 

sebagian besar berupa proses 

pertumbuhan dan pengembangan 

internal, dan 2) upaya-upaya 

pengembangan kapasitas haruslah 

berorientasi pada hasil. Brown dalam 

(Rainer Rohdewohld, 2005:11) 

mendefinisikan “Capacity building is 

a process that increases the ability of 

persons, organisations or system to 

meet its stated purposes and 

objectives”.  

Dari pengertian tersebut dapat 

dimaknai bahwa pengembangan 

kapasitas adalah suatu proses yang 

dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang, organisasi atau sistem 

untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai.  Sejalan dengan Yap 

(Eichler, 2002) bahwa 

Pengembangan Kapasitas adalah 

sebuah proses untuk meningkatkan 

individu, grup, organisasi, komunitas 

dan masyarakat untuk mencapai 

tujuan yang telah diterapkan.  

Menurut Keban (2000:7) bahwa 

Capacity Building adalah 

serangkaian strategi yang ditujukan 

untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, dan responsifitas dari 

kinerja. Lebih lanjut Healy (2005) 

mengatakan bahwa “Learning is a 

process, which flows from the need 

tomake sense out of experience, 

reduce the unknown and uncertain 

dimensions of life and build the 

competencies required to adapt to 
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change”. Dari penjelasan diatas 

dapat dipahami bahwa tujuan dari 

Capacity Building adalah 

pembelajaran, berawal dari 

mengalirnya kebutuhan untuk 

memahami suatu hal, mengurangi 

ketidaktahuan dan ketidakpastian 

dalam hidup, dan mengembangkan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk 

beradaptasi menghadapi perubahan. 

Grindle (1997: 1-28) menyatakan 

bahwa apabila capacity building 

menjadi serangkaian strategi yang 

ditujukan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan 

responsivitas, maka capacity building 

tersebut harus memusatkan perhatian 

kepada dimensi:  

1. Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  

Sumber daya manusia adalah 

faktor sentral dalam organisasi. 

apapun bentuk serta tujuannya, 

organisasi dibuat berdasarkan 

berbagai visi untuk kepentingan 

manusia dan dalam pelaksanaan 

misinya dikelola dan diurus oleh 

manusia. Mengenai pengertian 

kapasitas sumber daya manusia , 

Grindle (1997: 1-28) menyatakan 

bahwa “initiatives to develop human 

resource generally seek the capacity 

of individuals to carry out their 

profesional and technical 

responsibilities” (inisiatif untuk 

mengembangkan SDM secara umum 

berusaha untuk meningkatkan 

kapasitas individu untuk 

menjalankan tanggung jawabnya 

secara profesional dan meninkatkan 

kemampuan teknisnya). Dalam 

konteks pengembangan sumber daya 

manusia, pendidikan dan pelatihan 

adalah merupakan upaya untuk 

mengembangkan sumber daya 

manusia untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan 

kepribadian manusia.  

2. Penguatan Organisasi (Modal)  

Dalam masalah pembiayaan 

untuk modal usaha, sebagian besar 

UMKM di Indonesia 

mengembangkan usahanya dengan 

modal sendiri (dan pinjam ke Bank 

kemudian diikuti pembiayaan dari 

lembaga keuangan non formal dan 

dana yang bersumber dari lainnya. 

Hal ini menunjukan bahwa usaha 

pemerintah untuk memberikan 

bantuan permodalan melalui Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) melalui 

perbankan masih belum optimal. 

Beberapa UMKM masih 

menganggap bunga bank masih 
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terlalu tinggi dan masih sulit 

mendapat kredit bagi UMKM yang 

tidak memiliki jaminan. Sektor 

UMKM mendapatkan kesulitan 

dalam mengakses modal usaha, hal 

ini disebabkan ketidaksiapan UMKM 

dalam memenuhi persyaratan yang 

diminta bank yang bankable. Belum 

lagi masalah agunan dan biaya lain-

lain yang harus ditanggung UMKM 

terkait untuk mendapatkan modal. 

Pihak bank dalam mengambil 

keputusan untuk memberikan kredit, 

harus melalui prosedur kredit. 

Prosedur Kredit dapat diartikan 

sebagai upaya bank dalam 

mengurangi resiko dalam pemberian 

kredit, yang dimulai dengan tahapan 

penyusunan perencanaan 

pengkreditan, dilanjutkan dengan 

proses pemberian keputusan kredit 

(prakarsa, analisis dan evaluasi, 

negosiasi, rekomendasi dan 

pemberian keputusan kredit), 

penyusunan pemberian kredit, 

dokumentasi dan administrasi kredit, 

persetujuan pencairan kredit serta 

pengawasan dan pembinaan kredit 

(Mudrajad Kuncoro, 2002 : 245). 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Dan Rancangan 

Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 

mengkontruksi Capacity Building 

melalui unsur penguatan modal dan 

pelatihan SDM dari aspek tujuan, 

material, metode dan evaluasi dengan 

pendekatan kualitatif. Jenis 

pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan fenomenologi. Penelitian 

fenomenologi berorientasi untuk 

memahami, menggali, dan 

menafsirkan arti dan peristiwa-

peristiwa, dan hubungan dengan 

orang-orang yang biasa dalam situasi 

tertentu (Moleong, 2007:17). 

Pendekatan fenomenologi merupakan 

suatu metode penelitian yang kritis 

dan menggali fenomena yang ada 

secara sistematis (Steubert & 

Carpenter, 2003).  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kelurahan Bukir dan Kelurahan 

Randusari. Hal ini dikarenakan 

Pemerintah Kota Pasuruan telah 

memusatkan kegiatan industri mebel 

ini di dua desa melalui pembangunan 

pasar mebel di Kelurahan Bukir dan 

Kelurahan Randusari.  
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3.3  Sumber Data  

Sumber data yang dikumpulkan 

melalui penelitian ini adalah disesuai  

dengan fokus penelitian, yaitu 

Mengkontruksi Capacity Building 

melalui unsur penguatan modal, 

pelatihan SDM, introduksi teknologi 

dan pengembangan akses pasar dari 

aspek tujuan, material, metode dan 

evaluasi. Jenis data dalam penelitian 

ini sebagai data primer diperoleh 

dalam bentuk verbal atau kata-kata 

atau ucapan lisan dan perilaku dari 

subjek (informan). 

Sumber data dalam penelitian ini 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

dari informan kunci dan dokumen. 

Sumber data dari informan kunci 

berfungsi sebagai subjek. Sedangkan 

sumber data berupa dokumen yang 

relevan dengan fokus penelitian, 

seperti gambar, foto, literatur yang 

ada kaitannya dengan fokus 

penelitian. 

Penentuan informan dalam 

penelitian ini didasarkan pada 

kriteria: (1) subjek cukup lama dan 

intensif menyatu dengan medan 

aktivitas yang menjadi sasaran 

penelitian, (2) subjek yang masih 

aktif terlibat di lingkungan aktivitas 

yang menjadi sasaran penelitian, (3) 

subjek yang masih mempunyai waktu 

untuk dimintai informasi oleh 

peneliti, (4) subjek yang tidak 

mengemas informasi, tetapi relatif 

memberikan informasi yang 

sebenarnya, dan (5) subjek yang 

tergolong  asing bagi peneliti. 

Sehubungan dengan kriteria 

tersebut dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pemilihan informan 

dilakukan secara purposif. Teknik 

sampling purposif digunakan untuk 

mengarahkan pengumpulan data 

sesuai dengan kebutuhan melalui 

penseleksian dan pemilihan informan 

yang benar-benar menguasai 

informasi dan permasalahan secara 

mendalam serta dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data yang 

mantap. Penggunaan sampling 

purposif ini memberi kebebasan 

peneliti dari keterikatan proses 

formal dalam mengambil sampel, 

yang berarti peneliti dapat 

menentukan sampling sesuai dengan 

tujuan penelitian. Sampling yang 

dimaksudkan bukanlah sampling 

yang mewakili populasi, melainkan 

didasarkan pada relevansi dan 

kedalaman informasi. Namun 

demikian, pemilihan sampel tidak 
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sekedar berdasarkan kehendak 

subjektif peneliti, melainkan 

berdasarkan tema yang muncul di 

lapangan. 

3.4. Definisi operasional Variabel 

penelitian 

1. Industri Kecil Menengah 

Kegiatan ekonomi dalam 

mengolah atau memproses serta 

menghasilkan barang dan atau 

jasa dengan menggunakan 

sarana tertentu sehingga nilai 

guna (utility) dari barang 

tersebut meningkat. 

2. Pemberdayaan  

Upaya yang membangun daya 

masyarakat dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk 

mengembangkannya 

3. Capacity Building  

Proses meningkatkan 

kemampuan, keterampilan, 

bakat, dan potensi yang dimiliki 

oleh individu, kelompok 

individu atau organisasi. 

Kemampuan tersebut guna 

memperkuat diri sehingga 

mampu mempertahankan 

profesinya di tengah perubahan 

yang terjadi di lingkungan 

individu, kelompok individu atau 

organisasi. maka capacity 

building tersebut harus 

memusatkan perhatian kepada 

dimensi: (1) pengembangan 

sumber daya manusia, (2) 

penguatan organisasi (modal) 

dan (3) reformasi kelembagaan 

(4) introduksi teknologi dan (5) 

pengembangan akses pasar. 

 3.5. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data pada 

penelitian kualitatif ini dilakukan 

setelah pengumpulan data selesai dari 

masing-masing informan. Proses 

analisis data dilakukan secara 

simultan dengan proses pengumpulan 

data. Adapun tahapan proses analisis 

data yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah menurut langkah-langkah 

dari Holloway & Wheller, (1996), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat trankrip data 

Hasil wawancara tentang Capacity 

Building melalui unsur penguatan 

modal, pelatihan SDM, introduksi 

teknologi dan pengembangan 

akses pasar dari aspek tujuan, 

material, metode dan evaluasi 

dibuat transkrip datanya. Untuk 
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mempertegas hasil wawancara 

tersebut, maka ditambah dengan 

catatan lapangan yang terkait 

dengan kondisi serta situasi yang 

dicatat selama proses wawancara.  

2. Membaca hasil transkrip berulang-

ulang Untuk mengidentifikasi 

pernyataan yang bermakna dari 

informan, peneliti membaca 

transkrip yang telah dibuat secara 

berulang-ulang. Pernyataan  

bermakna yang ditemukan dari 

hasil wawancara dan catatan 

lapangan disebut sebagai kata 

kunci. Dalam hal ini, peneliti 

memilih kutipan kata dan 

pernyataan bermakna yang 

mengacu pada tujuan penelitian. 

3. Mengulang semua proses ini 

untuk semua hasil transkrip 

informan untuk kemudian 

ditentukan kategorinya. 

Pernyataan yang memiliki makna 

yang sama atau hampir sama 

dijadikan  kategori, 

4. Berbagai kategori tersebut 

selanjutnya dipahami secara utuh 

dan ditelusuri tema- tema utama 

yang muncul. Kategori yang telah 

diperoleh dari penelitian, menjadi 

pernyataan yang bermakna dan 

saling berhubungan sehingga 

dapat dijadikan sub tema dan 

tema. 

5. Membuat formulasi tema-tema 

yang muncul dari sub tema. Sub 

tema yang sejenis dan terkait 

dirumuskan dalam bentuk 

terstruktur dan konseptual yang 

disebut tema. 

6. Selanjutnya peneliti mengintegrasi 

hasil secara keseluruhan ke dalam 

bentuk deskripsi naratif yang 

lengkap, sistematis dan jelas 

tentang analisis tersebut. Tujuan 

penjabaran tersebut adalah untuk 

mengkomunikasikan struktur 

makna yang telah berhasil 

diidentifikasi. 

7. Mengklarifikasi hasil deskriptif 

analisis data yang telah dibuat 

dengan mengembalikan kepada 

informan untuk memastikan 

apakah sudah sesuai dengan apa 

yang disampaikan. Pada penelitian 

ini peneliti telah melakukan 

validasi langsung dengan datang 

kembali ke rumah informan, 

sebelumnya penelitian meminta 

waktu dan tempat dari informan. 

Setelah dilakukan validasi ada 

beberapa hal yang ditambahkan 

oleh seorang informan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Temuan Penelitian 

Banyak cara untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, antara 

lain dengan peningkatan learning 

center dan pelatihan para pengusaha, 

serta pengembangan SDM 

menjadikan UKM lebih kuat dalam 

persaingan di dunia usaha lokal 

maupun global. Pengembangan 

kapasitas sebagai upaya 

pemberdayaan industri mebel di kota 

pasuruan membutuhkan sumber daya 

yang unggul dengan melakukan 

pembinaan, pelatihan dan bimbingan 

kewirausahaan.  

Melakukan pembinaan terhadap 

sumber daya manusia (SDM), 

pembinaan di lakukan dengan 

memberikan bimbingan 

kewirausahaan berupa pelatihan-

pelatihan peningkatan fasilitas hak 

kekayaan. Pelatihan tersebut tentang 

prosedur kepengurusan hak paten, 

hak merk, legalitas usaha, desain 

produk, kewirausahaan dan 

manajemen. Tujuan pelatihan adalah 

pertama,untuk menyesuaikan diri 

terhadap tuntutan bisnis dan 

operasional-operasional industri 

sejak hari pertama kerja. Kedua 

memproleh kemajuan sebagai 

kekuatan yang produktif dalam 

perusahaan dengan jalan 

mengembangkan kebutuhan 

ketrampilan, pengetahuan dan sikap. 

  Pelatihan SDM dapat juga di 

lakukan melalui aktivitas studi 

banding, pelatihan, teknis dan lain-

lain (desain produk dan proses 

produksi). Setiap UKM tentu 

memilki kebutuhan dan keunikan 

tersendiri, sehingga program capacity 

building pun hendaknya di 

sesuaiakan dengan kebutuhan dan 

kondisi masing-masing UKM. 

Pelatihan yang sudah diikuti perlu 

dilakukan evaluasi. Evaluasi 

pelatihan dilihat dari efek pelatihan 

di kaitkan dengan reaksi peserta 

terhadap isi dan proses pelatihan, 

pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman latihan, perubahan 

perilaku dan perbaikan pada 

organisasi.   

UKM yang semakin berkembang, 

karena semankin besar peluang usaha 

yan dapat diakses. Dalam kondisis 

tersebut, UKM tidak dapat 

mengembangkan usahanya karena 

kurangnya dukungan dana, sehingga 

penguatan modal sangat di perlukan. 

Bantuan pengaksesan permodalan 

sangat di perlukan, Dinas Koperasi 
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dan UKM kota pasuruan memberikan 

bantuan informasi bagaimana 

mendapatkan modal pada pihak 

ketiga yaitu perbankan dan 

memberikan informasi bagaimana 

menyusun proposal yang baik dalam 

mengajukan permodalan.Tujuan 

penguatan modal untuk memajukan 

dan mengembangkan usahanya untuk 

membeli alat-alat produksi agar 

mampu menghasilkan out put yang 

maksimal dan lebih berkualitas serta 

untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan lainnya.   

Disinilan pentingnya lembaga 

pemberi modal memainkan perannya, 

sekaligus melakukan pendapingan. 

Sejumlah mekanisme dapat 

dilakukan sesuai dengan keragaman 

kondisi yang di hadapi UKM 

berkaitan dengan akses 

finasial.Pembiayaan usaha mikro 

sebagai penguatan modal biasanya 

memerlukan pengembangan lembaga 

keuangan mikro dan ketersediaan 

kredit yang dapat diakses. Lembaga 

keuangan mikro bisa berbentuk bank 

atau non bank, termasuk koperasi. 

Pengembangan usaha melalui 

penguatan modal dapat di ukur 

melalui1) Tingkat kemudahan akses 

kredit oleh pengusaha kepada pihak 

bank dan lembaga keuangan lain. 

2).Tingkat signifikan dukungan 

lembaga informal kepada pengusaha 

3). Tingkat intensitas peminjaman. 

Mengambil keputusan untuk 

memberikan kredit, harus melalui 

metode atau prosedur kredit. Metode 

kredit dapat diartikan sebagai upaya 

bank dalam mengurangi resiko dalam 

pemberian kredit, yang di mulai 

dengan tahapan penyusunan 

perencanaan pengkreditan, di 

lanjutkan dengan proses pemberian 

keputusan kredit( prakarsa, analisis 

dan evaluasi, negosiasi, rekomemdasi 

dan pemberian keputusan kredit), 

Penyusunan pemberian kredit, 

dokumentasi dan administrasi kredit, 

persetujuan pencairan kredit serta 

pengawasan dan pembinaan kredit. 

Pemberian kredit yang tidak 

memperhatikan kebijakan dan 

posedur yang ada akan mengundang 

timbulnya penyimpangan-

penyimpangan yang lain, semakin 

jauh pemberian kredit dari pedoman 

yang telah di susun maka akan 

semakin besar presentase kredit 

macet. Salah satu hal yang paling 

penting dalam pemberian kredit yaitu 

dengan melakukan deteksi dini 

(evaluasi kembali) atas kredit yang di 
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duga akan bermasalah, sehingga 

kredit tersebut dapat di selamatkan 

dan terhindar dari kemacetan. 

Mengembangkan jaringan 

kerjasama bagi UKM. Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Pasuruan 

bekerjasama dengan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAG) maupun pihak 

swasta, kerjasama tersebut bertujuan 

untuk memfasilitasi kebutuhan 

promosi untuk kerajinan mebel di 

Kota Pasuruan. 

Pengenalan produk-produk 

kerajinan mebel Kota Pasuruan 

melalui pameran dan promosi. 

Dengan adanya pameran dan promosi 

ini kerajinan mebel Kota Pasuruan 

dapat memperluas pemasarannya 

serta memberikan peluang untuk 

bekerjasama dengan kerajinan mebel 

lain maupun pengusaha mebel yang 

lebih besar. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat dirumuskan 

kesimpulan sebai berikut: 

1. Melakukan pembinaan terhadap 

sumber daya manusia (SDM), 

pembinaan di lakukan dengan 

memberikan bimbingan 

kewirausahaan berupa 

pelatihan-pelatihan 

peningkatan fasilitas hak 

kekayaan. Pelatihan tersebut 

tentang prosedur kepengurusan 

hak paten, hak merk, legalitas 

usaha, desain produk, 

kewirausahaan dan manajemen. 

Tujuan pelatihan adalah 

pertama,untuk menyesuaikan 

diri terhadap tuntutan bisnis 

dan operasional-operasional 

industri sejak hari pertama 

kerja. Kedua memproleh 

kemajuan sebagai kekuatan 

yang produktif dalam 

perusahaan dengan jalan 

mengembangkan kebutuhan 

ketrampilan, pengetahuan dan 

sikap.   . 

2. Bantuan pengaksesan 

permodalan. Dinas Koperasi 

dan UKM kota pasuruan 

memberikan bantuan informasi 

bagaimana mendapatkan modal 

pada pihak ketiga yaitu 

perbankan dan memberikan 

informasi bagaimana 

menyusun proposal yang baik 

dalam mengajukan 

permodalan.Tujuan penguatan 
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modal untuk memajukan dan 

mengembangkan usahanya 

untuk membeli alat-alat 

produksi agar mampu 

menghasilkan out put yang 

maksimal dan lebih 

berkualaitas serta untuk 

memenuhi kebutuhan-

kebutuhan lainnya.   

3. Mengembangkan jaringan 

kerjasama bagi UKM. Dinas 

Koperasi dan UKM Kota 

Pasuruan bekerjasama dengan 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (DISPERINDAG) 

maupun pihak swasta, 

kerjasama tersebut bertujuan 

untuk memfasilitasi kebutuhan 

promosi untuk kerajinan mebel 

di Kota Pasuruan. 

4. Pengenalan produk-produk 

kerajinan mebel Kota Pasuruan 

melalui pameran dan promosi. 

Dengan adanya pameran dan 

promosi ini kerajinan mebel 

Kota Pasuruan dapat 

memperluas pemasarannya 

serta memberikan peluang 

untuk bekerjasama dengan 

kerajinan mebel lain maupun 

pengusaha mebel yang lebih 

besar. 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan dalam penelitian ini 

dapat di rumuskan saran bagi 

berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Prodi Pendidikan Ekonomi, 

sebagai pengetahuan 

mengkontruksi secara konseptual 

dan teoritis praktek praktek 

capacity building dari aspek 

tujuan, material, metode dan 

evaluasi. 

2. Bagi pengusaha industri mebel 

kota pasuruan untuk 

melaksanakan  upaya-upaya 

yang sudah di lakukan  oleh 

dinas koperasi perindustrian dan 

perdagangan  dalam 

pemberdayaan Industri Mebel di 

Kota Pasuruan melalui praktek 

praktek capacity building dari 

aspek tujuan, material, metode 

dan evaluasi. 

3. Bagi dinas koperasi 

perindustrian dan perdagangan 

kota pasuruan untuk melakukan 

upaya-upaya dalam 

pemberdayaan industri Mebel di 

Kota Pasuruan melalui praktek-

praktek capacity building dari 
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aspek tujuan, material, metode 

dan evaluasi.   

4. Bagi Mahasiswa dan Peneliti 

Bidang Pendidikan Ekonomi 

disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan topik maupun 

masalah yan belum di tuntaskan 

dalam penelitian ini. 
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Abstrak 

 
Penghasil jagung terbesar di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Takalar. Akan tetapi fakta yang 

didapatkan di lapangan yaitu jagung mudah ditemukan dibeberapa pasar dan harganya murah, 

jagung hanya dijadikan sebagai  bahan makanan ternak, dan pengolahan jagung masih kurang 

dan belum dijadikan sebagai makanan khas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan UKM lokal di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai strategi dalam 

menghadapi MEA dengan cara mengoptimalkan jagung menjadi kerupuk jagung. Penelitian ini 

menggunakan metode studi literatur sebagai desain penelitian. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam artikel ini yaitu studi pustaka tehnik simak, yaitu data primer yang diperoleh 

melalui artikel, jurnal dan buku yang terkait dengan MEA, UKM lokal, dan jagung. Dari hasil 

kajian pustaka yang didapatkan, dapat di simpulkan bahwa perlu diadakan pelatihan kepada 

masyarakat sekitar dengan cara mengolah jagung menjadi kerupuk jagung. Adapun langkah-

langkah untuk melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yaitu 1). Menyiapkan alat dan bahan, 

2). Langkah-langkah pembuatan, 3). Kemasan, 4). Pemasaran. Kerupuk jagung diharapkan 

menjadi suatu makanan khas dari daerah Takalar. Dalam sistem pemasaran UKM lokal, peran 

pemerintah dan masyarakat dibutuhkan oleh produk kerupuk jagung agar mampu bersaing di 

MEA. 

 

Kata Kunci: Pengolahan jagung, UKM lokal, MEA  

 

Pemberlakuan Asean Economic 

Community (AEC) 2015 akan 

menghadirkan sejumlah peluang dan 

tantangan setiap tatanan di Indonesia, 

terutama pada peningkatan 

kompleksitas dan dinamika 

persaingan UKM (Usaha Kecil 

Menengah) dan industri kreatif 

nasional. Implementasi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN akan memberikan 

dampak yaitu dampak positif dan 

dampak negatif bagi industri-

industri. Dampak positif yang ada 

diantaranya adalah terciptanya pasar 

internasional yang lebih luas. 

Sementara itu, dampak negatifnya 

yaitu persaingan pasar internasional 

yang akan semakin tinggi terutama 

bagi UKM. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) 

merupakan sumber kehidupan 

ekonomi dari bagian terbesar rakyat 

indonesia. UKM tersebar di seluruh 

daerah, desa dan kota, dan meliputi 

hampir seluruh jenis lapangan usaha 

yang ada. Salah satu sektor Usaha 

Kecil Menengah (UKM) yang akan 

mampu bersaing dengan produk lain 

mailto:nurarisahriri@gmail.com
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yaitu sektor pengolahan pangan. 

Adapun sektor pengolahan pangan 

yang dimaksud adalah pengolahan 

jagung menjadi krupuk jagung. 

Jagung merupakan bahan pangan 

sumber karbohidrat. Jagung 

dijadikan makanan pokok nomor tiga 

setelah padi dan gandum, disamping 

itu jagung sangat berarti dalam 

rangka penganekaragaman makanan, 

dan fungsinya sebagai bahan baku 

industri makanan serta bahan pangan 

makanan ternak. Salah satu usaha 

pertanian di Indonesia saat ini yang 

sangat prospektif dan potensial yaitu 

usaha budidaya jagung. 

Pada umumnya semua orang 

sudah mengenal jagung tapi 

penggunaan jagung untuk 

pengolahan kerupuk belum dikenal 

oleh masyarakat. Jagung Kuning 

(Hibrida Bima 2) mudah ditemukan 

dibeberapa pasar dan harganya 

murah. Jagung muda sering 

digunakan untuk membuat sayuran, 

bakwan, sup dan sebagainya. 

Sedangkan jagung tua digunakan 

sebagai pengganti nasi, pakan ternak, 

tepung jagung, dan kue kering. 

Indonesia merupakan negara 

agraris dengan kekayaan alam yang 

melimpah. terutama di bidang 

pertanian yang sangat beragam baik 

berupa tumbuh-tumbuhan, maupun 

bahan  mineral. Masyarakat 

Indonesia sejak dulu telah mengenal 

jagung sebagai makanan sumber 

karbohidrat pengganti nasi. 

Kabupaten Takalar merupakan 

daerah penghasil jagung tertinggi 

seprovinsi Sulawesi Selatan, diikuti 

oleh Kabupaten Gowa, Kabupaten 

Jeneponto dan Kabupaten Bone. 

Jumlah produksi jagung ditahun 

2013 sebesar 1.250.203 ton (BPS 

Provinsi Sulawesi Selatan). 

Salah satu produk yang dapat 

dikembangkan dari hasil pengolahan 

jagung menjadi tepung jagung yaitu 

pengolahan kerupuk. Kerupuk 

jagung pada pengolahan ini 

menggunakan jagung tua yaitu 

Jagung Kuning (Hibrida Bima 2). 

Kerupuk jagung merupakan hasil 

pengolahan jagung yang lebih kreatif 

dan inovatif dengan menggunakan 

bahan pangan lokal dan menjadi 

pedoman bagi masyarakat dalam 

pengoptimalan pengolahan jagung. 

Melalui pengolahan ini 

diharapkan kerupuk jagung dapat  

memberikan dampak positif di 

kabupaten Takalar. Adapun 

dampaknya yaitu menjadi suatu 
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produk olahan yang memiliki nilai 

ekonomis lebih tinggi, dapat melatih 

dan menambah pengetahuan serta 

keterampilan masyarakat sekitar, dan 

dapat membuka lapangan kerja baru 

untuk mengurangi masyarakat yang 

tidak memiliki pekerjaan. Tiga 

dampak positif ini dapat menjadi 

strategi UKM Lokal dalam 

menghadapi MEA. 

 

KAJIAN LITERATUR 

AEC tahun 2015 merupakan 

suatu program bagi negara-negara 

ASEAN untuk lebih meningkatkan 

kualitas ekonomi khususnya 

perdagangan sebagaimana terdapat 

dalam ASEAN Economic (AEC) 

Blueprint. AEC Blueprint sebagai 

arahan atau acuan perwujudan AEC 

2015. Dalam AEC Blueprint terdapat 

beberapa pilar yaitu sebagai pasar 

tunggal dan berbasis produksi 

tunggal yang didukung dengan unsur 

aliran bebas barang, jasa, investasi, 

tenaga kerja terdidik, dan aliran 

modal yang lebih bebas dan 

terintegrasi dalam satu kawasan di 

regional Asia Tenggara. Berdasarkan 

data dari Divisi Populasi Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB) jumlah 

penduduk di negara ASEAN 

mencapai 633,1 juta jiwa di tahun 

2015 dengan populasi Indonesia 

mencapai 237,641,326 jiwa hingga 

tahun 2010, sehingga Indonesia 

menjadi negara dengan jumlah 

penduduk terbanyak di kawasan 

regional ASEAN, hal ini menjadi 

peluang sekaligus tantangan bagi 

Indonesia dalam mengahadapi pasar 

tunggal ASEAN 2015. Maka dari itu 

Pemerintah Indonesia dituntut 

menghasilkan berbagai peraturan dan 

kebijakan yang tepat agar tujuan 

ASEAN dan Tujuan Nasional dapat 

tercapai secara beriringan. 

Salah satu upaya yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah yaitu 

meningkatkan kinerja lembaga-

lembaga pemerintahan yang sudah 

ada dalam mengahadapi integrasi 

perekonomian melalui MEA. Sektor 

Usaha Kecil Menengah (UKM) harus 

mendapat perhatian dalam 

meningkatkan daya saing ekonomi 

Indonesia dalam MEA mengingat 

bahwa krisis moneter yang pernah 

terjadi di dunia telah membuktikan 

bahwa krisis keuangan tidak 

berimbas besar pada sektor UKM 

Indonesia sehingga sudah 

sepantasnya UKM mendapat porsi 

yang lebih besar untuk ditingkatkan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1151 
 

dan dikembangkan sehingga layak 

bersaing dalam kompetisi 

Internasional pada umumnya dan 

regional khususnya. Pentingnya 

pertumbuhan dan pengembangan 

sektor UKM di skala regional perlu 

diperhitungkan, terutama dalam 

rangka integrasi ekonomi ASEAN. 

Hal ini juga dipicu oleh gelombang 

krisis Asia 1997 yang membuktikan 

bahwa sektor UKM lebih stabil 

dibandingkan dengan kalangan 

koperasi. Peran sektor UKM sebagai 

backbone perekonomian negara-

negara anggota ASEAN semakin 

diakui. Disamping sebagai penyedia 

lapangan kerja domestik terbesar, 

sektor UKM juga dipandang sebagai 

kontributor utama bagi pertumbuhan 

ekonomi. Sektor UKM yang lebih 

kompetitf dan inovatif akan 

membantu terlaksananya 

pembangunan yang berkelanjutan di 

kawasan ASEAN, terutama sebagai 

pendorong kesuksesan AEC. 

Kementerian Perdagangan khususnya 

Direktorat Kerjasama ASEAN 

menekankan UKM sebagai salah satu 

sektor yang dapat menjadi penggerak 

perekonomian yang setara dikawasan 

ASEAN. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) 

merupakan sumber kehidupan 

ekonomi dari bagian terbesar rakyat 

indonesia. UKM tersebar di seluruh 

daerah, desa dan kota, dan meliputi 

hampir seluruh jenis lapangan usaha 

yang ada. Salah satu sektor Usaha 

Kecil Menengah (UKM) yang akan 

mampu bersaing dengan produk lain 

yaitu sektor pengolahan pangan. 

Adapun sektor pengolahan pangan 

yang dimaksud adalah pengolahan 

jagung menjadi krupuk jagung. 

Menurut Hasni (2014:2), Jagung 

merupakan bahan pangan sumber 

karbohidrat, jagung dijadikan 

makanan pokok  nomor tiga setelah 

padi dan gandum disamping itu, 

jagung sangat berarti dalam  rangka 

penganekaragaman makanan, dan 

fungsinya sebagai bahan baku 

industri makanan serta bahan pangan 

makanan ternak. Salah satu usaha 

pertanian di Indonesia saat ini yang 

sangat porspektif dan potensial yaitu 

usaha budidaya jagung. 

Jagung termasuk tanaman 

berakar serabut yang terdiri dari tiga 

tipe akar, yaitu akar seminal, akar 

adventif, dan akar udara. Akar 

seminal tumbuh dari radikula dan 

embrio. Akar  adventif disebut juga 
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akar tunjang. Akar ini tumbuh dari 

buku paling bawah, yaitu sekitar 4 

cm di bawah permukaan tanah. 

Sementara akar udara adalah akar 

yang keluar dari dua atau lebih buku 

terbawah dekat permukaan tanah. 

Perkembangan akar jagung 

tergantung dari varietas, kesuburan 

tanah, dan keadaan air tanah. Batang 

jagung tidak bercabang, berbentuk 

silinder, dan terdiri dari beberapa 

ruas dan buku ruas. Pada buku ruas 

akan muncul tunas yang berkembang 

menjadi tongkol. Tinggi batang 

jagung tergantung varietas dan 

tempat penanaman, umunya berkisar 

60 – 300 cm. 

Tanaman jagung sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia 

dan hewan. Di Indonesia, jagung 

merupakan komoditi tanaman 

pangan kedua terpenting setelah 

padi. Di daerah Madura, jagung 

banyak dimanfaatkan sebagai 

makanan pokok. Akhir-akhir ini 

tanaman jagung semakin meningkat 

penggunaannya. 

Untuk mempermudah dalam 

pengenalannya maka pembagian 

jagung didasarkan pada bentuk dan 

umur tanaman. Berdasarkan bentuk 

dan kandungan pati dalam biji 

(endosperma), jenis jagung dapat 

digolongkan menjadi tujuh tipe: 

Menurut Purwono dan Hartoto 

2011:12, yaitu: 

1) Jagung gigi kuda (Zea mays 

indentata) 

Disebut tipe jagung gigi kuda 

(dent corn) karena terdapat di 

lekukan di puncak biji. Lekukan 

tersebut terjadi karena pati keras 

terdapat di pinggir dan pati 

lembek di puncak biji. Jagung 

gigi kuda umumnya berwarna 

kuning. Hampir 95% jagung 

yang diimpor merupakan jagung 

gigi kuda dan varietas baru juga 

umumnya tipe jagung gigi kuda. 

2) Jagung mutiara (Zea mays 

indurata) 

Jagung mutiara (frint corn) 

bentuknya bulat dan umumnya 

berwarma putih. Bagian luar biji 

keras dan licin karena terdiri dari 

pati keras. Jagung jenis lokal 

Indonesia umumnya tipe jagung 

mutiara. Jagung mutiara 

biasanya berumur genjah 

sehingga hasilnya relatif rendah. 

Meskipun demikian, banyak 

masyarakat yang menyukai jenis 

ini karena bila dicampur beras 

tidak kentara. 
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3) Jagung manis (Zea mays 

saccharata) 

Jagung manis (sweet corn) 

mengandung lebih banyak gula 

daripada pati sehingga bila 

kering, bijinya keriput. Jagung 

manis pada mulanya 

berkembang dari jagung gigi 

kuda dan jagung mutiara yang 

kemudian melaui pemuliaan 

tanaman diperoleh jenis yang 

manis. 

Budidaya jagung manis mulai 

berkembang di Indonesia 

walaupun masih terbatas pada 

daerah dekat perkotaan. Harga 

benih yang mahal dan ancaman 

penyakit bulai merupakan 

kendala utama pembudidayaan 

jagung manis. 

4) Jagung berondong (Zea mays 

everta) 

Jagung berondong (pop corn) 

merupakan jagung tipe mutiara, 

tetapi bagian bijinya terdiri atas 

pati keras. Pada saat biji 

dipanaskan, uap air yang 

terdapat dalam biji akan 

mengembang dan menerobos ke 

luar dan meletuskan biji. Kadar 

air optimum untuk proses 

peletusan sekitar 14%. 

5) Jagung tepung (Zea mays 

amylaceae) 

Jagung tepung (flour corn) 

banyak ditanam di daerah kering 

di Amerika Serikat dan beberapa 

negara Amerika Selatan. Seluruh 

bagian biji terdiri dari pati lunak. 

Susunan pati lunak pada jagung 

tepung sangat mudah dicerna 

sehingga banyak digunakan 

sebagai makanan bayi. 

6) Jagung polong (Zea mays 

tunicate) 

Jagung polong (pod corn) 

merupakan jenis jagung yang 

langka dan aneh. Masing-masing 

biji dibungkus oleh kelobot. 

Sementara seluruh tongkol juga 

terbungkus oleh kelobot seperti 

halnya jagung biasa. 

7) Jagung ketan (Zea mays 

ceratina) 

Jagung ketan (waxy corn) 

memilki kandungan amilopektin 

lebih besar dari amilosa dalam 

endospermanya. Amilopektin 

merupakan gugus gula yang  

bercabang dan bila dicampur 

dengan iodium, akan 

menghasilkan warna merah. 

Kandungan amilopektin yang 
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tinggi menyebabkan rasa pulen 

pada jagung ketan. 

Berdasarkan umur tanaman, 

tanaman jagung dapat dibagi menjadi 

tiga golongan yaitu: 

a. Berumur pendek (genjah) 

Disebut berumur pendek atau 

genjah bila tanaman bisa 

dipanen pada umur 75 – 90 hari 

setelah tanam. Beberapa contoh 

varietas yang berumur pendek 

antara lain Genjah Warangan, 

Genjah, Kertas, Abimanyu, dan 

Arjuna. 

b. Berumur sedang (tengahan) 

Tanaman jagung yang berumur 

90 – 120 hari dogolongkan 

dalam tanaman jagung berumur 

sedang. Beberapa varietas yang 

termasuk dalam golongan ini 

antara lain hibrida C 1, hibrida 

CP 1, hibrida CP 2, hibrida IPB 4, 

dan Hibrida Pioneer 2. 

c. Berumur panjang  

Tanaman yang berumur lebih 

dari 120 hari digolongkan dalam 

tanaman jagung berumur 

panjang. Kania putih, Bastar 

Kuning, Bima, dan Harapan 

adalah beberapa contoh varietas 

yang termasuk dalam golongan 

tanaman jagung berumur 

panjang. 

Jagung memang sangat familiar 

di masyarakat, namun jagung belum 

dimanfaatkan secara maksimal 

sebagai bahan baku snack, kue atau 

hidangan. Harga Jagung relatif 

murah dan mudah didapat, 

menguntungkan sebagai bahan baku 

menu atau hidangan untuk 

berwirausaha boga. Sayangnya saat 

ini belum banyak penganekaragaman 

dari jagung. Padahal dilihat dari 

kandungan gizinya, jagung kaya 

akan karbohidrat, vitamin dan 

beragam mineral penting lainnya. 

Karbohidratnya yang tinggi, cocok 

sebagai alternatif sumber kalori 

pengganti nasi. Jagung juga kaya 

akan serat dan rendah kalori, sangat 

baik bagi Anda yang sedang 

menjalani diet menguruskan 

badan.  Berdasarkan urutan bahan 

makanan pokok di dunia, jagung 

menduduki urutan ke 3 setelah 

gandum dan padi. Di Indonesia 

sendiri, jagung merupakan komoditi 

tanaman pangan kedua terpenting 

setelah padi. Bahkan dibeberapa 

daerah seperti Madura, Gorontalo, 

dan NTT, jagung merupakan 

makanan pokok. Jagung ditanam 
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setiap musim sehingga selalu tersedia 

sepanjang tahun. Jika jagung telah 

ditanam atau diusahakan masyarakat 

setempat, ini berarti jagung mampu 

memberi peluang berusaha, dapat 

dilakukan dan diterima oleh 

masyarakat setempat sehingga 

berdampak pada penyerapan tenaga 

kerja serta pengembangan industri-

industri kecil dan menengah. Jagung 

berperan penting dalam 

perekonomian nasional dengan 

berkembangnya industri pangan yang 

ditunjang oleh teknologi budi daya 

dan varietas unggul. 

Berdasarkan komposisi kimia 

dan kandungan nutrisi, jagung 

mempunyai prospek sebagai pangan 

dan bahan baku industri. 

Pemanfaatan jagung sebagai bahan 

baku industri akan memberi nilai 

tambah bagi usahatani komoditas 

tersebut. Penanganan dan pengolahan 

hasil pertanian memang penting 

untuk meningkatkan nilai tambah, 

terutama pada saat produksi 

melimpah dan harga produk rendah, 

juga untuk produk yang rusak atau 

bermutu rendah.  Jenis makanan hasil 

olahan dari jagung seperti kue 

kering, kastengels, cake dan 

brownies. Pengolahan kue berbahan 

baku jagung sudah pasti untuk tujuan 

meningkatkan nilai tambah dari 

jagung, di samping mendorong 

tumbuhnya industri skala rumah 

tangga guna menyerap tenaga kerja 

keluarga dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan penduduk pedesaan 

dan petani jagung khususnya. 

Dalam mengahdapi MEA, salah 

satu kebijakan pemerintah Indonesia 

yaitu meningkatkan sektor UKM. 

Salah satu UKM yang harus 

ditingkatkan yaitu UKM lokal, 

karena Indonesia kaya akan sumber 

daya alam yang tersebar di semua 

daerah-daerah. Salah satu daerah 

yang dimaksud adalah Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Takalar, Sulawesi 

Selatan dikenal sebagai daerah 

penghasil jagung terbesar di 

Sulawesi Selatan. Jumlah produksi 

jagung ditahun 2013 sebesar 

1.250.203 ton. Pada umumnya semua 

lapisan masyarakat sudah mengenal 

jagung termasuk masyarakat di 

daerah Takalar, tapi penggunaan 

jagung untuk pembuatan kerupuk 

belum dikenal oleh masyarakat. 

Jagung Kuning (Hibrida bima 2) 

mudah ditemukan dibeberapa pasar 

dan harganya murah. Pengolahan 
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jagung muda sering digunakan untuk 

membuat sayuran, bakwan, sup dan 

sebagainya. Sedangkan jagung tua 

digunakan sebagai pakan ternak, 

tepung jagung, dan kue kering. 

Pengolahan jagung masih sedikit dan 

belum dijadikan sebagai makanan 

khas dari daerah tersebut. Dengan 

pengolahan jagung menjadi kerupuk 

jagung yang akan menambah 

keunggulan UKM Lokal sebagai 

strategi dalam meghadapi MEA. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh 

dalam pengolahan jagung ini yaitu 

1). Untuk menambah hasil olahan 

jagung kuning yang tidak hanya 

digunakan sebagai bahan makanan 

ternak, 2). Dapat digunakan sebagai 

bahan pengembangan, pengetahuan 

khususnya di bidang teknologi 

pangan, 3). Sebagai alternatif baru 

dalam menambah perekonomian IRT 

(ibu-ibu rumah tangga), 4). Sebagai 

masukan bagi ibu rumah tangga 

untuk membuka industri kecil dalam 

membuat kerupuk jagung menjadi 

produk olahan makanan yang 

bermutu dan bernilai ekonomis, 5). 

Kerupuk jagung sebagai salah satu 

produk yang merupakan makanan 

ciri khaskan dari daerah tersebut, 6). 

Kerupuk jagung merupakan salah 

satu produk keunggulan dari UKM 

lokal dan merupakan salah satu 

strategi dalam menghadapi MEA. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan studi 

literatur sebagai desain penelitian. 

Studi literatur merupakan metode 

pengumpulan data yang diarahkan 

kepada pencarian data dan informasi-

informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen 

elektronik yang dapat mendukung 

dalam proses penulisan. 

Data yang dibutuhkan dalam 

penulisan ini adalah data primer. 

Kajian ini mencakup wilayah 

kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

Dalam kajian ini, data primer 

dikumpulkan melalui buku-buku 

mengenai teori-teori perpustakaan, 

jurnal, tesis, skripsi, dan buku-buku 

yang sejenis. 

Penelitian ini menggunakan studi 

pustaka tehnik simak sebagai tehnik 

pengumpulan data. Studi pustaka 

tehnik simak merupakan tehnik 

pengumpulan data dengan cara 

menggunakan buku-buku, literatur 

ataupun bahan pustaka, kemudian 

mengutip pendapat para ahli yang 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1157 
 

ada didalam buku tersebut untuk 

memperkuat landasan teori dalam 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melakukan pelatihan kepada 

masyarakat sekitar dengan cara 

pengolahan jagung menjadi kerupuk 

jagung akan membentuk suatu 

produk baru yang akan memperkuat 

UKM Lokal di Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan. Adanya UKM 

Lokal tersebut  akan menjadi salah 

satu strategi dalam menghadapi 

MEA. 

Simamora, 1999 (dalam Husni, 

2014) Pelatihan merupakan salah 

satu jenis pendidikan. Pelatihan 

adalah serangkaian aktifitas yang 

dirancang untuk meningkatkan 

keahlian-keahlian, pengetahuan 

pengalaman atau perubahan sikap 

seseorang. Lebih khusus, 

menggambarkan bahwa pelatihan 

lebih merujuk pada pengembangan 

keterampilan bekerja (vocational) 

yang dapat digunakan dengan segera, 

tidak seperti pendidikan pada 

umumnya yang memberikan 

pengetahuan tentang subyek tertentu 

dengan sifat lebih umum, terstruktur 

untuk jangka waktu yang jauh lebih 

panjang. 

Adapun langkah-langkah dalam 

pelatihan yang akan dilakukan oleh 

masyarakat yaitu: 

1. Penyiapan bahan dan alat

 

Tabel 1.1 Macam-macam bahan yang akan di gunakan dalam pelatihan 

No. Nama Bahan  Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Tepung jagung 
Tepung ketan 

Gula 
Garam 

telur (putih) 
Perenyah 
Soda kue 

Bawang merah 
Bawang putih 

Air 
Keju parut 

150 gram 
150 gram 
25 gram 
3 gram 
1 butir 
3 gram 
3 gram 

20 gram 
20 gram 
250 cc 

30 gram 
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Tabel 1.2 Alat yang akan digunakan dalam pelatihan 

No Nama alat Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14. 

Sendok Makan 
Bowl (kom adonan) 
Scale (timbangan) 

Scale Digital (timbangan digital) 
Dinner Plate (piring) 

Knife (pisau) 
Frying pan (Wajan) 
Sieve (saringan/irus) 

Spatula 
Parutan keju 

Pengocok telur 
Cetakan Kerupuk 
Stove (kompor) 

Plastik packaging (kemasan) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Bungkus 

 

2. Langkah-langkah pembuatan 

a. Proses pengolahan: 

1) Pengolahan tepung jagung 

2) Dalam penelitian ini 

dilakukan beberapa tahap 

pengolahan dalam 

pengolahan tepung jagung. 

Yaitu pemilihan jagung, 

perendaman selama ± 24 

jam,  kemudian jagung 

digiling/grinder, 

penjemuran, dan proses 

penepungan. 

3) Pengolahan kerupuk 

(pencetakan adonan) 

4) Pencetakan adonan 

kerupuk dimaksudkan 

untuk memperoleh bentuk 

dan ukuran yang seragam. 

Keseragaman ukuran 

penting untuk memperoleh 

penampakan dan penetrasi 

panas yang merata 

sehingga memudahkan 

proses penggorengan dan 

menghasilkan kerupuk 

goreng dengan warna yang 

seragam. 

b. Cara membuat: 

1) Pencampuran tepung 

jagung dan beras ketan 

dengan bumbu. Tepung 

jagung yang telah jadi 

diberi penambahan bumbu 

yang telah dihaluskan, 

seperti bawang merah, 

bawang putih. Setelah 

dilakukan penambahan 

bumbu, selanjutnya 

ditambahkan soda kue, dan 

perenyah kemudian diuleni 

kembali agar bumbu dan 
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adonan tercampur secara 

merata. 

2) Pembentukan adonan 

(pencetakan): Adonan 

yang telah jadi selanjutnya 

dibentuk dengan 

menggunakan cetakan 

kerupuk. 

3) Penggorengan : Adonan 

dimasukkan ke dalam 

cetakan kemudian 

dilakukan proses 

penggorengan dengan 

metode deep frying 

(menggunakan banyak 

minyak, sehingga bahan 

yang digoreng terendam). 

Penggorengan dilakukan 

dengan menggunakan api 

sedang selama 10 – 15 

menit. 

4) Sortasi : Proses sortasi 

dilakukan untuk memilih 

kerupuk yang dalam 

keadaan utuh atau tidak 

patah-patah dilakukan 

secara manual. 

c. Langkah-langkah Pembutan 

Krupuk Jagung 

a. Proses pemilihan jagung, 

b. Perendaman jagung ± 24 

jam, 

c. Penjemuran tepung 

jagung, 

d. Penggilingan, 

e. Pengayakan Tepung 

Jagung, 

f. Hasil tepung jagung, 

g. Dicampur dengan tepung, 

h. Bumbu dikocok dengan 

telur, 

i. Adonan yang telah 

dicampur Dimasukkan 

kedalam cetakan kemudian 

digoreng, 

j. Pengemasan, 

k. Kerupuk yang telah 

digoreng 

3. Kemasan 

Didalam pengemasan bahan 

pangan terdapat dua macam wadah, 

yaitu wadah utama atau wadah yang 

langsung berhubungan dengan bahan 

pangan dan wadah kedua atau wadah 

yang tidak langsung berhubungan 

dengan bahan pangan. Wadah utama 

harus bersifat non toksik atau tidak 

beracun, sehingga tidak terjadi reaksi 

kimia yang dapat menyebabkan 

perubahan warna, flavour dan 

perubahan lainnya. Selain itu, untuk 

wadah utama biasanya diperlukan 

syarat-syarat tertentu bergantung 

pada jenis makanannya, misalnya 
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melindungi makanan dari 

kontaminasi, melindungi kandungan 

air dan lemaknya, mencegah 

masuknya bau dan gas, melindungi 

makanan dari sinar matahari, tahan 

terhadap tekanan atau benturan dan 

transparan (Azizah, 2015: 75). 

Kemasan merupakan suatu 

wadah atau pembungkus yang 

digunakan untuk melindungi produk 

yang ada di dalamnya. Jenis-jenis 

bahan kemasan yang umum 

digunakan untuk bahan pangan 

adalah kemasan kaca, kemasan 

logam, kemasan plastik, kemasan 

kertas dan karton. Kemasan plastik 

adalah jenis kemasan yang paling 

banyak digunakan oleh industri 

pangan karena harganya yang relatif 

lebih murah, lebih ringan, transparan, 

kuat, mudah dibentuk, warna dan 

bentuk relatif lebih disukai 

konsumen 

Pengemasan merupakan tahap 

akhir dari seluruh proses produksi, 

dimana kerupuk siap untuk dikemas 

dengan plastik kedap udara. 

4. Pemasaran 

 Pemasaran (bahasa Inggris: 

marketing) adalah aktivitas, 

serangkaian institusi, dan proses 

menciptakan, mengomunikasikan, 

menyampaikan, dan 

mempertukarkan tawaran yang 

bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, 

dan masyarakat umum.Manajemen 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan 

pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan perusahaannya, 

berkembang, dan mendapatkan laba. 

Proses pemasaran itu dimulai jauh 

sebelum barang-barang diproduksi, 

dan tidak berakhir dengan penjualan. 

Kegiatan pemasaran perusahaan 

harus juga memberikan kepuasan 

kepada konsumen jika menginginkan 

usahanya berjalan terus, atau 

konsumen mempunyai pandangan 

yang lebih baik terhadap perusahaan 

(Dharmmesta & Handoko, 1982). 

Jadi pemasaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan setelah kegiatan 

produksi. Dimana kerupuk jagung 

yang sudah diolah kemudian 

dipasarkan ke konsumen. 

Pangsa pasar kerupuk jagung 

yaitu dimulai dari keluarga kalangan 

bawah hingga ke kalangan atas, 

karena harganya yang terjangkau 

murah. Termasuk para wisatawan 

yang berkunjung ke Kabupaten 

Takalar. Kerupuk jagung akan 

diproduksi sebagai makanan yang 
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menciri khaskan daerah Kabupaten 

Takalar yang terkenal sebagai 

penghasil jagung terbesar di 

Sulawesi Selatan. Tekstur dari 

kerupuk jagung yang berupa 

makanan ringan akan mudah di 

bawah kemana-mana dalam 

perjalanan, contohnya sebagai 

makanan ole-ole untuk keluarga jika 

berkunjung ke daerah tersebut.  

Dalam meningkatkan 

pengoptimalan jagung yang akan 

diolah menjadi kerupuk jagung tentu 

akan membutuhkan dukungan dari 

pemerintah dan masyarakat sekitar. 

Pemerintah harus mendukung UKM 

Lokal dengan cara pemberdayaan 

UKM Lokal, karena peranan UKM 

Lokal akan membantu perekonomian 

suatu daerah. Masyarakat sekitar 

juga sangat berperan penting bagi 

majunya UKM Lokal, karena dengan 

sumber daya manusia yang banyak 

berpartisipasi maka akan 

meningkatkan UKM Lokal. Peranan 

UKM Lokal juga sangat berperan 

penting bagi masyarakat yaitu 

pemerataan pandapatan masyarakat 

semakin baik. Selain peran 

pemerintah dan masyarakat, yang 

paling penting dibutuhkan oleh 

produk kerupuk jagung yaitu sistem 

pemasaran UKM Lokal harus di 

tingkatkan agar mampu bersaing di 

MEA. Untuk memasarkan kerupuk 

jagung sebagai makanan khas dari 

Kabupaten Takalar agar dapat 

dikenal oleh konsumen secara luas, 

maka UKM Lokal yang 

memproduksi produk tersebut harus 

mengembangkan berbagai strategi 

penjualan untuk menarik minat 

konsumen. Adapun strategi-strategi 

penjualan seperti, membuat kemasan 

yang menarik dan memiliki varian 

rasa yang berbeda meskipun bahan 

dasar dan cita rasa tetap 

mengunggulkan rasa jagung sebagai 

bahan pokok. Selain 

mengembangkan produk agar dapat 

menarik konsumen, sistem 

pemasaran untuk promosi produk 

juga tidak kalah penting. Adapun 

penjualan dan pemasaran yang dapat 

dilakukan agar kerupuk jagung 

dikenal oleh semua lapisan 

konsumen dengan melalui: (1) outlet 

/ warung / toko yang dikelola sendiri, 

(2) outlet / warung / toko makanan 

atau pusat oleh-oleh yang berlokasi 

di dalam kota maupun luar kota, (3) 

supermarket di dalam dan di luar 

kota, (4) pemandu wisata, tukang 

becak dan lainnya, (5)social-media 
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seperti twitter dan facebook, juga 

melalui pameran-pameran bisnis dan 

kuliner. Sehingga kerupuk jagung 

berpeluang untuk menjadi salah satu 

produk makanan yang akan di 

kembangkan oleh UKM Lokal 

sebagai strategi menghadapi MEA, 

dan bisa di ekspor ke luar kota 

hingga ke luar negeri. 

 

KESIMPULAN 

Jagung merupakan bahan pangan 

yang sangat familiar di masyarakat, 

namun jagung belum dimanfaatkan 

secara maksimal sebagai olahan 

makanan ringan, kue, atau hidangan. 

Jagung hanya diolah sebagai 

makanan ternak sehingga nilai 

ekonomis jagung masih rendah. Di 

Kabupaten Takalar merupakan 

penghasil jagung terbesar di 

Sulawesi Selatan. Untuk 

meningkatkan UKM Lokal di 

Kabupaten Takalar, maka 

masyarakat harus mampu 

mengoptimalkan jagung dengan cara 

mengolah jagung menjadi kerupuk 

jagung. Kerupuk jagung nantinya 

akan menjadi makanan khas dari 

daerah tersebut. Kerupuk jagung 

akan di olah oleh UKM lokal agar 

mampu bersaing di MEA. Dalam 

meningkatkan pengoptimalan jagung 

yang akan diolah menjadi kerupuk 

jagung tentu akan membutuhkan 

dukungan dari pemerintah dan 

masyarakat sekitar. Pemerintah harus 

mendukung UKM Lokal dengan cara 

pemberdayaan UKM Lokal, karena 

peranan UKM Lokal akan membantu 

perekonomian suatu daerah. 

Masyarakat sekitar juga sangat 

berperan penting bagi majunya UKM 

Lokal, karena dengan sumber daya 

manusia yang banyak berpartisipasi 

maka akan meningkatkan UKM 

Lokal. Peranan UKM Lokal juga 

sangat berperan penting bagi 

masyarakat yaitu pemerataan 

pandapatan masyarakat semakin 

baik. Selain peran pemerintah dan 

masyarakat, yang paling penting 

dibutuhkan oleh produk kerupuk 

jagung yaitu sistem pemasaran UKM 

Lokal harus di tingkatkan agar 

mampu bersaing di MEA. 
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Abstrak 

Permasalahan ekonomi, pendidikan, serta budaya merupakan tiga hal yang saling berkaitan satu 

sama lain. Pendidikan merupakan fondasi untuk memecahkan permasalahan ekonomi, paling 

tidak meminimalisirnya. Sementara pendidikan kaitannya dengan budaya, tentunya pendidikan 

yang baik akan tetap melestarikan budaya yang ada, tidak lantas menggeser bahkan 

menghilangkan budaya yang telah menjadi ciri khas dari entitas masyarakat tertentu. Pendidikan 

ekonomi di lingkungan keluarga yang dimaknai sebagai pendidikan nonformal menitikberatkan 

pada pemahaman tentang nilai uang dan pemahaman sikap serta perilaku anak untuk mengatur 

pemanfaatan uang sesuai dengan prinsip ekonomi yang rasional. Artinya, pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga secara makro memiliki peran penting bagi pengembangan sumberdaya 

manusia dan memiliki dampak positif bagi kemajuan ekonomi. Pendidikan ekonomi dalam budaya 

lokal suku Selayar dimaknai sebagai kesederhanaan dan kebersamaan. 

Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi, Budaya Lokal, Suku Selayar 
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Pendidikan sebagai aktivitas 

kehidupan individu atau kelompok 

masyarakat berlangsung secara terus 

menerus. Kegiatan pendidikan 

tersebut dapat terjadi di lingkungan: 

(a) formal atau lembaga-lembaga 

pendidikan baik jenjang dan jenisnya 

yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan masyarakat, atau (b) 

nonformal yaitu satuan pendidikan 

yang dikelola pemerintah dan 

masyarakat yang memberikan 

kesempatan kepada individu atau 

kelompok untuk mengikuti 

pendidikan di luar sistem 

persekolahan, di Indonesia dikenal 

dengan sebutan Pendidikan Luar 

Sekolah, dan (c) informal atau 

lembaga pendidikan keluarga yang 

memiliki peran penting karena 

sebagai tempat atau lingkungan 

pendidikan yang utama dan pertama 

bagi setiap individu. 

Pendidikan sebagaimana 

hakikatnya adalah memanusiakan 

manusia. Artinya, kegiatan 

pendidikan yang berlangsung di 

ketiga lingkungan tersebut (formal, 

nonformal, dan informal) tidak 

menjadi pembeda secara substansial. 

Pendidikan dalam pengertian 

yang lain juga biasa diartikan sebagai 

usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaannya. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan 

atau pedagogi berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa (dewasa yang 

dimaksud adalah dapat bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri secara 

biologis, psikologis, paedagogis, dan 

sosiologis). 

Dalam proses perkembangan 

pemikiran pendidikan, kegiatan 

pendidikan berkembang dari konsep 

paedagogi, andragogi, dan 

education. Dalam konsep paedagogi, 

kegiatan pendidikan ditujukan hanya 

kepada anak yang belum dewasa 

(paeda yang berarti anak). Tujuannya 

mendawasakan anak. Namun karena 

banyak hasil didikan yang justru 

menggambarkan perilaku yang tidak 

dewasa, maka sebagai antitesa dari 

kenyataan itu, muncullah gerakan 

andragogi (kata dasar andro yang 

berarti laki-laki yang rupanya seperti 

perempuan, artinya manusia yang 

dewasa secara fisik tetapi belum 

matang dalam kepribadian dan atau 

profesi). Selanjutnya gerakan 

modern memunculkan konsep 

education yang berfungsi ganda, 

yakni “transfer of knowledge” di satu 
sisi dengan ”making scientific 

attitude” pada sisi yang lain. 
Coser at all. mengungkapkan: 

“Education is the deliberate, formal 

transfer of knowledge, skill and 

values from one person to another”. 
Sementara itu Webster 

mengungkapkan: “education is the 

process of training and developing 

the knowledge, skill, mind, character 

etc, especially by formal schooling”. 
Dari berbagai aspek yang 

tercakup dalam pendidikan, 

khususnya pendidikan anak di 

lingkungan keluarga, aspek ekonomi 
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memiliki pengaruh yang besar pada 

proses pendewasaan anak menuju 

yang mandiri (Wahyono, 2001). Hal 

tersebut dapat dipahami bahwa, 

pemaknaan akan pentingnya 

pendidikan ekonomi sejak dini 

merupakan hal yang mendasar yang 

perlu diketahui oleh para orang tua. 

Anak-anak yang tidak diajari 

kebiasaan dan sikap yang sehat 

mengenai uang maka akan terjadi 

(Lermitte, 2004): (1) Ketergantungan 

finansial anak. Anak-anak bisa 

menjadi orang yang tidak 

bertanggung jawab secara finansial 

karena kemungkinan dapat 

menghabiskan seluruh pendapatan 

sehingga tidak bisa menabung 

maupun terbelit utang, (2) Nilai-nilai 

yang merusak. Dalam dunia masa 

kini yang kompleks, berorientasi 

pada konsumen yang akan 

mempunyai pengaruh terhadap 

penggunaan uang sehingga dapat 

menimbulkan hal yang tidak realistis 

yaitu hanya mengikuti trend 

mutakhir tanpa memperhatikan 

kemampuan. (3) Perangkap hutang. 

Kebiasaan buruk dalam masalah 

keuangan bisa mengakibatkan 

seseorang terbelit hutang karena 

tergiur budaya kredit dan 

konsumerisme masyarakat. 

Dengan demikian, pentingnya 

pemaknaan pendidikan ekonomi 

yang baik yang diberikan kepada 

para generasi penerus peradaban, 

agar tidak terjebak pada budaya 

konsumtif yang tak terkendali, 

disamping pemaknaan tentang 

budaya lokal yang ada agar tidak 

tergerus oleh budaya global yang 

belum tentu sesuai dengan karekater 

dan jati diri kita sebagai bangsa 

Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Ekonomi 

Pendidikan ekonomi khususnya 

di lingkungan keluarga merupakan 

hal mendasar yang perlu diketahui 

kemudian diajarkan oleh para orang 

tua kepada anak-anaknya. 

Sebagaimana diketahui bahwa 

keluarga merupakan lingkungan 

yang paling dekat dengan semua 

anggota keluarga. Keluarga memiliki 

fungsi utama untuk mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia bagi 

semua anggotanya terutama anak-

anak, termasuk di dalamnya adalah 

fungsi untuk menjadikan anak 

sebagai seorang konsumen 

(Sumarwan, 2002). Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan 

pertama dan utama bagi anak. 

Kegiatan pendidikan informal yang 

dilakukan oleh keluarga berbentuk 

kegiatan belajar mandiri. Dalam 

mendidik anak-anak, sekolah 

melanjutkan pendidikan anak-anak 

yang telah dilakukan orangtua di 

rumah. Berhasil baik atau tidaknya 

pendidikan di sekolah bergantung 

pada pendidikan di dalam keluarga. 

Pembentukan sikap dan perilaku 

anak misalnya, sebagai pelaku 

ekonomi yang baik, memerlukan 

perhatian khusus dan tidak dapat 

dilakukan secara begitu saja seperti 

mendidik aspek-aspek lain. Hal 

tersebut perlu ditekankan, oleh 
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karena aspek dan perilaku ekonomi 

sangat besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan anak setelah mereka 

dewasa dan hidup mandiri terpisah 

dari orangtuanya. 

Menurut Wahyono (2001) bila 

disadari oleh orang tua ada sikap dan 

tindakan terhadap uang yang dapat 

menyebabkan anak memperoleh 

persepsi yang salah, sebaiknya 

segera didiskusikan dengan anak 

untuk meluruskannya. Disamping itu 

orang tua perlu memanfaatkan setiap 

momen yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi untuk 

membelajarkan anak tentang tidak 

mudahnya cara untuk mendapatkan 

uang dan langkah-langkah yang tepat 

untuk memanfaatkannya. 

Proses pembelajaran tersebut 

akan makin bermakna bila anak-anak 

diberi kesempatan untuk 

mempraktekkannya. Bagi anak-anak 

dari keluarga yang kurang mampu, 

dan harus bekerja untuk membantu 

orang tua mencukupi kebutuhannya, 

penanaman kesadaran akan sulitnya 

cara untuk mendapatkan uang 

mungkin lebih mudah dilakukan, 

karena mereka mengalaminya 

sendiri. Akan tetapi bagi keluarga 

yang mampu, dan anak-anak hanya 

tahu cara memanfaatkan uang, perlu 

diyakinkan kepada mereka bahwa 

orang tua perlu bekerja keras untuk 

mendapatkan uang dan melibatkan 

dalam pembicaraan mengenai 

kondisi keuangan keluarga. 

Budaya Lokal 

Ruang lingkup konsepsi 

kebudayaan sangat bervariasi, dan 

setiap pembatasan arti yang 

diberikan sangat dipengaruhi oleh 

pemikiran tentang azas pembentukan 

masyarakat yang bersangkutan. 

Menurut Poerwanto (2008), istilah 

kebudayaan (culture) berasal dari 

bahasa Latin: Colere yang berarti 

bercocok tanam (cultivation). Dalam 

antropologi, kebudayaan 

menyangkut berbagai cara hidup 

umat manusia yang tercermin dalam 

pola-pola tindakan (action) dan 

perilakunya (behavior). 

Budaya lokal atau kearifan lokal 

dapat juga didefinisikan sebagai 

suatu kekayaan lokal yang 

mengandung kebijakan hidup; 

pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) 

dan kearifan hidup. Di Indonesia—
yang kita kenal sebagai Nusantara—
kearifan lokal itu tidak hanya berlaku 

secara lokal pada budaya atau etnik 

tertentu, tetapi dapat dikatakan 

bersifat lintas budaya atau lintas 

etnik sehingga membentuk nilai 

budaya yang bersifat nasional. 

Sebagai contoh, hampir di setiap 

budaya lokal di Nusantara dikenal 

kearifan lokal yang mengajarkan 

gotong royong, toleransi, etos kerja, 

dan seterusnya. Pada umumnya etika 

dan nilai moral yang terkandung 

dalam kearifan lokal diajarkan turun-

temurun, diwariskan dari generasi ke 

generasi melalui sastra lisan (antara 

lain dalam bentuk pepatah dan 

peribahasa, folklore), dan manuskrip. 

Menurut Yunus (2013), pada 

dasarnya budaya memiliki nilai-nilai 

yang senantiasa diwariskan, 
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ditafsirkan dan dilaksanakan seiring 

dengan proses perubahan sosial 

kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-

nilai budaya merupakan bukti 

legitimasi masyarakat terhadap 

budaya. Eksistensi budaya dan 

keragaman nilai-nilai luhur 

kebudayaan yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia merupakan sarana 

dalam membangun karakter warga 

negara, baik yang berhubungan 

dengan karakter privat maupun 

karakter publik. 

Sementara itu, menurut Geertz 

(1992): 

“Kebudayaan adalah pola dari 

pengertian-pengertian atau 

makna yang terjalin secara 

menyeluruh dalam simbol-

simbol yang ditransmisikan 

secara historis, suatu sistem 

mengenai konsepsi-konsepsi 

yang diwariskan dalam 

bentuk-bentuk simbolik yang 

dengan cara tersebut manusia 

berkomunikasi, melestarikan 

dan mengembangkan 

pengetahuan dan sikap 

mereka terhadap kehidupan”.  

Pendapat tersebut menekankan 

bahwa kebudayaan merupakan hasil 

karya manusia yang dapat 

mengembangkan sikap mereka 

terhadap kehidupan dan diwariskan 

dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui proses 

komunikasi dan belajar agar generasi 

yang diwariskan memiliki karakter 

yang tangguh dalam menjalankan 

kehidupan. 

Namun seiring perkembangan 

zaman, eksistensi budaya dan nilai-

nilai budaya yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia sampai saat ini 

belum optimal dalam upaya 

membangun karakter warga negara, 

bahkan setiap saat kita saksikan 

berbagai macam tindakan 

masyarakat yang berakibat pada 

kehancuran suatu bangsa yakni 

menurunnya perilaku sopan santun, 

menurunnya perilaku kejujuran, 

menurunnya rasa kebersamaan, dan 

menurunnya rasa gotong royong 

diantara anggota masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut 

menurut Lickona (1992) terdapat 10 

tanda dari perilaku manusia yang 

menunjukan arah kehancuran suatu 

bangsa yaitu:  

1) meningkatnya kekerasan 

dikalangan remaja 

2) ketidakjujuran yang membudaya 

3) semakin tingginya rasa tidak 

hormat kepada orang tua, guru 

dan figur pemimpin 

4) pengaruh peer group terhadap 

tindakan kekerasan 

5) meningkatnya kecurigaan dan 

kebencian 

6) penggunaan bahasa yang 

memburuk 

7) penurunan etos kerja 

8) menurunnya rasa tanggungjawab 

individu dan warga negara 

9) meningginya perilaku merusak 

diri  

10) semakin kaburnya pedoman 

moral 

Walaupun ada upaya pewarisan 

budaya lokal dari generasi ke 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1169 
 

generasi, tidak ada jaminan bahwa 

budaya lokal akan tetap kukuh 

menghadapi globalisasi yang 

menawarkan gaya hidup yang makin 

pragmatis dan konsumtif. Secara 

faktual dapat kita saksikan 

bagaimana budaya lokal yang sarat 

kebijakan dan filosofi hidup nyaris 

tidak terimplementasikan dalam 

praktik hidup yang makin pragmatis. 

Dengan demikian, budaya lokal 

dalam masyarakat suku Selayar yang 

sarat nilai kebijakan, semisal pada 

tradisi “lesung” sebagai simbol 

kearifan lokal, mengajarkan 

pentingnya kesederhanaan dalam 

kehidupan. Hal tersebut bisa 

dimaknai bahwa kehidupan manusia 

di dunia ini sesungguhnya hanyalah 

sementara, yang dengannya 

kesederhanaan diperlukan. 

Suku Selayar 

Kondisi sosial-budaya 

masyarakat di kabupaten Selayar dari 

masa ke masa, pada prinsipnya 

merupakan bagian integral yang tak 

terpisahkan secara parsial sebagai 

suatu dinamika. Kondisi budaya 

tersebut yakni stratifikasi sosial, 

sistem kekerabatan, serta agama dan 

kepercayaan yang berlaku pada 

masyarakat yang bersangkutan 

(Ahmadin, 2006). 

Stratifikasi sosial suatu 

masyarakat pada hakekatnya 

dipahami sebagai latar belakang 

pandangan hidup, watak atau sifat-

sifat mendasar, bahkan merupakan 

warna dan corak dari hubungan-

hubungannya. Istilah ini berasal dari 

kata stratum sebagai jamak dari 

strata yang mengandung arti lapisan 

yakni pembedaan penduduk atau 

masyarakat berdasarkan kelas secara 

bertingkat (hierarkis). Dalam tataran 

implementasinya, tampil dalam tiga 

wujud yakni kelas atas (upper class), 

menengah (midle class) dan bawah 

(lower class). 

Stratifikasi sosial masyarakat 

Selayar pada umumnya, sama 

dengan sistem pelapisan sosial pada 

masyarakat Bugis-Makassar. 

Mengenai awal keberadaannya 

sangat sulit ditelusuri, namun jauh 

sebelum kaum kolonial 

menginjakkan kakinya di Sulawesi 

Selatan, tipe stratifikasi ini telah 

lama berlaku. Pelapisan sosial 

tersebut, yakni berdasarkan 

keturunan (ascribed status). Dalam 

perspektif Friedericy, pelapisan 

sosial masyarakat Bugis-Makassar 

terdiri atas 3 lapisan yakni Anak 

Karaeng, Tomaradeka, dan Ata. 

(Mattulada, 1975). 

Sejak zaman dahulu di kalangan 

masyarakat Selayar sendiri pada 

umumnya, juga mengenal stratifikasi 

sosial berdasarkan keturunan seperti 

Daeng atau Opu (keluarga karaeng), 

panrita (cerdik pandai/cendikiawan 

tradisional), ata atau pasompo-

sompo poke (keturunan pengawal 

Opu atau Karaeng yang 

bersenjatakan poke/tombak). 

Stratifikasi sosial paling bawah 

(lower class) dinamakan tau samara 

(orang kebanyakan) yang hidup di 

luar struktur pemerintahan dan 

biasanya sebagian dari mereka 

menjadi pengabdi pada mereka yang 
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lebih tinggi strata sosialnya. Khusus 

mereka yang bertugas mengawal 

penguasa (raja) dikenal dengan 

istilah pallapi barambang (pelapis 

dada, makna etimologi dalam bahasa 

Indonesia). Selain itu, untuk kategori 

tau samara, juga dikenal paalle 

ruku’ (tukang pengumpul rumput 

untuk makanan kuda milik tuannya). 

Selanjutnya, sistem kekerabatan 

dalam keluarga suku Selayar 

terbentuk melalui dua pola, yakni 

pola kelahiran dan perkawinan. 

Terminologi kerabat dalam bahasa 

Selayar disebut bija, yang dapat 

digolongkan menjadi dua bagian 

yakni bija pammanakang dan bija 

passianakang. Kategori bija pertama 

adalah kelompok kekerabatan yang 

terbentuk melalui jalur kelahiran dan 

kategori bija kedua terbentuk melalui 

jalur ikatan perkawinan. Sementera 

itu, kekerabatan dalam unit sosial 

terkecil dinamakan bija 

pammanakang sibatu sapo, yakni 

mencakup keluarga luar (extended 

family) dan segenap keluarga yang 

tinggal bersama-sama dalam satu 

rumah tangga atau nuclear family 

(Ahmadin, 2001). 

Sistem perkawinan yang berlaku 

turun temurun di Selayar, umumnya 

bersifat monogami dan melarang 

terjadinya poligami. Pola pemilihan 

jodoh yang dipandang paling ideal, 

adalah memilih calon istri atau suami 

dalam lingkungan dan garis 

keturunan sendiri. Jodoh ideal yang 

dimaksudkan adalah pindu’ (sepupu 

dua kali) dan pinta’ (sepupu tiga 

kali). Kentalnya kepercayaan mereka 

akan jodoh ideal tersebut, sehingga 

tidak jarang ada diantara anggota 

masyarakat yang menjodohkan 

anaknya sejak usia dini yang dalam 

bahasa setempat disebut 

lapassitanraang atau appassitanra. 

Meskipun demikian, hubungan 

keduanya belum berstatus tunangan 

(a’bajuang). Model pemilihan jodoh 

dalam perkawinan yang bersifat 

indogami tersebut, secara historis 

telah lama dipraktekkan. Meskipun 

demikian, tidak sedikit pula diantara 

anggota masyarakat yang memilih 

pasangan hidup di luar lingkungan 

keluarga (eksogami). 

Masyarakat Selayar mayoritas 

menganut ajaran Islam, meskipun 

ada diantaranya yang beragama lain 

yakni Kristen. Tidak diketahui 

mengenai kapan persis masuknya 

Islam, kecuali hanya bukti 

arkeologis. Bukti mengenai 

masuknya Islam di Selayar, adalah 

masjid tua yang terletak di Dusun 

Gantarang Desa Bontomarannu 

sekitar 12 km dari Kota Benteng. 

Menurut sejarahnya tempat ini pada 

abad ke-16 sangat penting sebagai 

tempat pertama masuknya Islam. 

Rumah ibadah ini sangat unik karena 

dibangun di atas sebuah sumur yang 

terletak di tengah kampung 

Gantarang dengan ditutup sebuah 

dulang emas. Fonomena unik lainnya 

yakni atap tumpang dan dilengkapi 

sebuah mustika pada puncaknya. 

Meskipun begitu, hingga kini 

penduduknya masih banyak yang 

percaya pada dunia ghaib, roh-roh 

halus, dan berbagai kekuatan sakti 
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lainnya (religio-magis). Realitas ini 

mencerminkan bahwa sistem 

keberagamaan mereka bersifat 

sinkretis, yakni ajaran Islam yang 

bercampur kepercayaan asli (pra 

Islam). 

 

PENUTUP 

Pendidikan ekonomi dalam 

budaya lokal keluarga suku Selayar 

dimaknai sebagai usaha untuk tetap 

hidup dalam kesederhanaan. Artinya, 

kehidupan keseharian dalam filosofi 

hidup keluarga suku Selayar 

memandang alam sebagai sumber 

keberlanjutan kehidupan. Olehnya 

itu, pengrusakan atas dasar apapun 

terhap alam adalah tindakan yang 

tidak sepantasnya dilakukan oleh 

manusia.  

Pendidikan ekonomi dalam 

budaya lokal keluarga suku Selayar 

juga dimaknai sebagai kebersamaan. 

Hal tersebut bisa ditemukan pada 

mereka yang akan pindah rumah atau 

menempati rumah baru (nai’ balla 

atau lette’ balla), yang umumnya 

diadakan acara assuro masa 

(menyuruh dukun/guru membaca 

mantra). Kegiatan masa (asal 

katanya ambasa = membaca), 

dilengkapi dengan kemenyan atau 

dupa, buah pisang, tebu, beras ketam 

hitam/putih, telur, susuru (cucuru, 

Makassar), dan kelengkapan ritual 

lainnya. Setelah kegiatan assuro 

masa ini selesai, semua songkolo 

(beras ketam yang dimasak) yang 

tadinya diletakkan di setiap tiang 

rumah (benteng) serta di depan sang 

guru (di tiang tengah) kemudian 

dimakan secara bersama-sama 

(a’limbo nganre = makan bersama). 
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Abstrak 

Setiap manusia pasti ingin hidup makmur, sejahtera serta mampu menghadapi masalah jangka 

pendek seperti konsumsi sehari-hari serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Tindakan ekonomi 

merupakan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan tindakan ekonomi alam 

rangka menilai, mendapat, menggunakan atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini perilaku konsumen yang dibutuhkan adalah 

pola perilaku konsumsi hijau. Pola perilaku adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang 

menghasilkan suatu kebiasaan. Pola perilaku konsumsi hijau yaitu upaya yang dilakukan 

konsumen untuk melindungi diri seseorang dan bumi ini dengan membeli produk-produk yang 

ramah lingkungan. Perilaku konsumsi siswa menuju perilaku konsumsi hijau merupakan 

kebutuhan yang perlu diupayakan melalui pendidikan ekonomi di sekolah. Pembelian produk yang 

ramah lingkungan tidak lepas dari pengetahuan konsumen tentang lingkungan. Jika konsumen 

memiliki sikap positif terhadap lingkungannya maka siswa akan menjaga dan memilih produk-

produk yang ramah lingkungan atau produk hijau. Jika dalam berperilaku konsumsi berdampak 

negatif terhadap lingkungan sekitar maka akan menimbulkan dampak yang tidak sehat, begitu 

pula sebaliknya.  

 

Kata Kunci: Pola Perilaku, Konsumsi Hijau, Ekonomi 

 
 

Setiap manusia pasti ingin hidup 

makmur, sejahtera serta mampu 

menghadapi masalah jangka pendek 

seperti konsumsi sehari-hari serta 

pemenuhan kebutuhan lainnya. 

Tindakan ekonomi merupakan 

perilaku seseorang dalam proses 

pengambilan keputusan tindakan 

ekonomi alam rangka menilai, 

mendapat, menggunakan atau 

mengabaikan barang-barang dan 

jasa-jasa yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Perubahan perilaku konsumsi 

siswa menuju perilaku konsumsi 

hijau merupakan kebutuhan yang 

perlu diupayakan melalui pendidikan 

ekonomi di sekolah. Perilaku 

konsumsi hijau merupakan upaya 

untuk menghemat energi dan untuk 

menghindari membeli produk dengan 

kemasan yang tidak ramah 

lingkungan. 

Dalam penelitian ini perilaku 

konsumen yang dibutuhkan adalah 

pola perilaku konsumsi hijau. Pola 

perilaku adalah bentuk perbuatan-

perbuatan yang menghasilkan suatu 

kebiasaan. Pola perilaku konsumsi 

hijau yaitu upaya yang dilakukan 
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konsumen untuk melindungi diri 

seseorang dan bumi ini dengan 

membeli produk-produk yang ramah 

lingkungan. Jika konsumen memiliki 

sikap positif terhadap lingkungannya 

makan ia akan menjaga dan memilih 

produk-produk yang ramah 

lingkungan atau produk hijau. 

Pembelian produk yang ramah 

lingkungan tidak lepas dari 

pengetahuan konsumen tentang 

lingkungan dan pengetahuan tentang 

produk organik (Gostchi et al. 2010; 

Saleki, Seyedsaleki, Rahimi, 2012). 

Manusia selalu hidup beradaptasi 

atau dipengaruhi oleh lingkungannya 

sehingga pola konsumsi pun dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan. Jika 

dalam berperilaku konsumsi 

berdampak negatif terhadap 

lingkungan sekitar maka akan 

menimbulkan dampak yang tidak 

sehat, begitu pula sebaliknya. Tanpa 

kita sadari tingkat konsumsi kita bisa 

jadi tinggi terhadap produk yang 

mencemarkan lingkungan. 

Keluarga dan sekolah diharapkan 

menjadi contoh bagi anak didiknya 

sehingga akan berdampak besar 

perubahan pola perilaku konsumsi. 

Dalam pendidikan keluarga, orang 

tua mempunyai tugas penting yaitu 

sebagai pendidik di dalam keluarga. 

Pendidikan yang diberikan meliputi 

penanaman sikap, perilaku maupun 

nilai-nilai yang didalamnya juga 

membentuk keterampilan hidup. 

Pendidikan ekonomi dalam keluarga 

dapat dilakukan dengan 

membiasakan dan bersikap yang 

sehat terhadap uang dengan 

pemberian pendidikan pengelolan 

uang maka ada beberapa hal yang 

positif terkait dengan 

membelanjakan, menabung, dan 

menginvestasikan uang dengan 

benar. 

Pembelajaran yang dilakukan 

guru terhadap siswa di sekolah juga 

memiliki peranan penting dalam 

mengajarkan perilaku konsumsi 

hijau. Sebagai contoh memberikan 

materi kebersihan lingkungan 

sekolah dan mendaur ulang limbah 

yang ada di sekolah (pembuatan 

kompos). Dalam pembelajaran 

ekonomi di sekolah siswa di ajarkan 

dalam berkonsumsi, membeli produk 

yang ramah dengan lingkungan, 

pemanfaatannya, mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, 

kesadaran, nilai dan sikap, 

kepedulian, keterampilan dan 

pengalaman serta komitmen terhadap 
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setiap permasalahan lingkungan 

hidup, mencegah, menanggulangi 

kerusakan dan pencemaran serta 

melindungi dan melestarikan fungsi 

lingkungan yang tercermin dalam 

perilaku baik di sekolah maupun 

masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

Pola Perilaku 

Schaefer & Lamm (1998:97) 

mendefinisikan kepribadian sebagai 

keseluruhan ciri-ciri unik, perilaku, 

pola sikap, dan kebutuhan seseorang. 

Pengertian  pola adalah sesuatu yang 

sudah menjadi standar atau baku, 

sehingga kalau dikatakan pola sikap, 

maka sikap tersebut telah baku, 

berlaku terus-menerus secara 

konsisten dalam menghadapi situasi 

yang dihadapi. perilaku yang sudah 

baku, yang cenderung ditampilkan 

seseorang jika ia dihadapkan pada 

situasi kehidupan tertentu juga 

merupakan pengertian dari pola 

perilaku. Individu manusia yang 

pada dasarnya memiliki kepribadian 

pemalu cenderung menghindarkan 

diri dari kontak mata dengan lawan 

bicaranya. 

 Perilaku adalah suatu reaksi 

psikis seseorang terhadap 

lingkungannya. Dari batasan dapat 

diuraikan bahwa reaksi dapat 

diuraikan bermacam-macam 

bentuk, yang pada hakekatnya 

digolongkan menjadi 2, yaitu 

bentuk pasif (tanpa tindakan nyata 

atau konkret) dan dalam bentuk 

aktif dengan tindakan nyata atau 

(konkret). 

Hal ini berarti bahwa perilaku 

baru berwujud bila ada sesuatu 

yang diperlukan untuk 

menimbulkan tanggapan yang 

disebut rangsangan. Dengan 

demikian suatu rangsangan tentu 

akan menimbulkan perilaku 

tertentu pula. Proses pembentukan 

dan atau perubahan perilaku 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang berasal dari diri individu itu 

sendiri antara lain: 

a. Susunan syaraf pusat 

b. Persepsi 

Pengalaman yang dihasilkan 

melalui indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman dan 

sebagainya 

c. Motivasi 

Motivasi diartikan sebagai 

dorongan untuk bertindak dalam 

mencapai tujuan tertentu, hasil 
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dari pada dorongan dan gerakan 

ini diwujudkan dalam bentuk 

perilaku 

d. Emosi 

Perilaku juga dapat timbul 

karena emosi, aspek psikologis 

yang mempengaruhi emosi 

hubungan erat dengan keadaan 

jasmani, sedangkan keadaan 

jasmani merupakan hasil 

keturunan/ bawaan. Manusia 

dalam mencapai kedewasaan 

semua aspek yang berhubungan 

denganketurunan dan emosi 

akan berkembang sesuai dengan 

hukum perkembangan, oleh 

karena itu perilaku yang timbul 

karena emosi merupakan 

perilaku bawaa. 

e. Belajar 

Belajar diartikan sebagai 

suatu pembentukan perilaku 

yang dihasilkan dari praktek-

praktek dalam lingkungan 

kehidupan. Jadi belajar 

merupakan perubahan perilaku 

yang dihasilkan perilaku yang 

terdahulu. 

Ada tiga asumsi yang saling 

berkaitan mengenai perilaku 

manusia. Pertama, perilaku itu 

disebabkan; Kedua, perilaku itu 

digerakan; Ketiga, perilaku itu 

ditujukan pada sasaran / tujuan”. 

Perilaku terbentuk atas pengaruh 

pendirian, lingkungan eksternal, 

keperntingan yang disadari, 

kepentingan responsif, ikut-ikutan 

atau yang tidak disadari serta 

rekayasa dari luar.  Sebelum 

terbentuknya suatu pola perilaku, 

seseorang memiliki bentuk sikap 

dari suatu rangsangan yang datang 

dari luar dalam bentuk aktifitas, 

kemudian dari sikap tersebut 

terbentuklah perilaku. 

Proses pembentukan perilaku 

antara lain: 

a. Perilaku manusia terbentuk 

karena adanya kebutuhan 

b. Motivasi 

Motivasi yang terbaik adalah 

motivasi yang datang dari dalam 

diri sendiri (motivasi intrinsik) 

bukan pengaruh dari lingkungan 

(motivasi ekstrinsik) 

c. Faktor perangsang dan penguat 

d. Pengaruh sikap dan kepercayaan 

Memberi hadiah dalam 

bentuk penghargaan, pujian, 

piagam, promosi pendidikan dan 

jabatan. 

Konsumsi Hijau 
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Konsumsi hijau dimulai dengan 

membeli produk yang penting dan 

ramah lingkungan. Produk ramah 

lingkkungan tidak berbahaya bagi 

kesehatan manusia dan dapat 

menghemat pengeluaran daya, bahan 

bakar, dan pembuangan. Produk 

yang ramah lingkungan 

membutuhkan sejumlah kecil energi 

selama seluruh proses termasuk 

produksi, sirkulasi, konsumsi, dan 

pembuangan. Konsumsi hijau dapat 

menyebabkan promosi produk ramah 

lingkungan dengan menyiangi 

perusahaan anti lingkungan dan 

mendukung orang-orang yang ramah 

lingkungan. Konsumen dapat 

melestarikan lingkungan dan 

meningkatkan perekonomian dengan 

konsumsi hijau. Beberapa tips untuk 

konsumsi hijau adalah sebagai 

berikut: 

a. Mempertimbangkan kembali jika 

perlu atau tidak sebelum membeli 

suatu produk. Sebagai produksi 

suatu produk membutuhkan 

sejumlah besar sumber daya dan 

biaya, sumberdaya dapat di hemat 

dan limbah dapat dikurangi 

dengan tidak membeli hal-hal 

yang tidak perlu. 

b. Pilih produk yang tidak berbahaya 

bagi lingkungan dan manusia. 

Pilih produk yang ramah 

lingkungan tanpa bahan yang 

ramh lingkungan dan manusia 

sebagai gas feon, logam berat, dan 

campuran organik chlorine. 

c. Membeli produk yang bahan baku 

diperoleh dengan cara 

meminimalkan kerusakan 

lingkungan 

d. Pilih produk yang dapat 

melestarikan sumber daya dan 

energi. 

e. Pilih produk yang 

mempertimbangkan proses 

pembuangan. 

f. Pilih produk yanng dapat di daur 

ualng dengan cara yang mudah 

Dari penjelasan di atas maka perilaku 

konsumsi hijau merupakan reaksi-

reaksi yang afektif terhadap 

mencakup berbagai kegiatan dalam 

mengkonsumsi termasuk produk 

hijau, daur ulang bahan, efisiensi 

penggunaan energi, perlindungan 

lingkungan dan pelestarian spesies. 

Karakteristik yang di anggap 

sebagai produk hijau adalah sebagai 

berikut: 

a. Produk tidak mengandung toric 

b. Produk lebih tahan lama 
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c. Produk menggunakan bahan baku 

dari bahan daur ulang. 

Karakteristik lain mengenai 

produk hijau sebagaimana di 

kemukakan oleh US Federal Trade 

Commision adalah sebagai berikut: 

a. Produk yang menggunakan bahan 

non tonic 

b. Produk tidak mengandung bahan 

yang dapat merusak lingkungan 

c. Tidak melakukan uji produk yang 

melibatkan binatang apabila tidak 

betul-betul diperlukan 

d. Selama penggunaanyya tidak 

merusak lingkungan 

e. Menggunkan kemasan yang 

sederhana atau menyediakan 

produk isi ulang 

f. Memiliki daya tahan penggunaan 

yang lama, dan 

g. Mudah di proses ulang setelah 

pemakaian. 

Dari penjelasan di atas maka 

perilaku konsumsi hijau merupakan 

reaksi-reaksi yang afektif terhadap 

mencakup berbagai kegiatan dapam 

mngkonsumsi termasuk produk 

hijau, daur ulang bahan, efisiensi 

penggunaan energi, perlindungan 

lingkungan dan pelestarian spesies. 

Semakin meningkat niat untuk 

membeli produk meningkat hijau, 

terjadi peningkatan kemungkinan 

bahwa seorang konsumen benar-

benar akan melakukan pembelian. 

Niat beli hijau adalah jenis dari 

perilaku ramah lingkungan di mana 

konsumen menunjukkan kepedulian 

mereka terhadap lingkungan. Niat 

beli mengarah kepada tujuan atau 

niat, dan kecenderungan konsumen 

untuk membeli merek yang paling 

disukainya (Kotler dan Amstrong, 

2008:227). Misalnya dalam 

pengembangan produk, pemasar 

dapat memberikan informasi pada 

tren konsumsi hijau dan atribut 

produk hijau, diantaranya organic, 

bio-kimia, dan hemat energi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen 

yang lebih memilih produk hijau. 

Kebanyakan konsumen yang 17 

melakukan pembelian terhadap 

produk hijau atau produk ramah 

lingkungan adalah mereka yang 

memiliki kesadaran tinggi untuk 

melestarikan dan menjaga kondisi 

lingkungan. 

Pembelajaran Ekonomi 

Pembelajaran dalam Wikipedia 

adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk itu 

belajar. Seorang manusia dapat 

melihat dalam perubahan yang 
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terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu 

sendiri. Dalam pengertian yang lain 

Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar yang meliputi 

guru dan siswa yang saling bertukar 

informasi. Jadi pembelajaran 

merupakan proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Raber mendefinisikan 

belajar dalam 2 pengertian. Pertama 

sebagai proses memperoleh 

pengetahuan dan kedua belajar 

sebagai perubahan kemampuan 

bereaksi yang relatif langgeng 

sebagai hasil latihan yang diperkuat 

(Sugihartono, 2007: 74) 

Menurut Oemar Hamalik 

(2007:57), pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Corey (Syaiful, 

2005:61) menyatakan bahwa proses 

pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam 

tigkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu, 

proses pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidikan. Jadi 

menurut pendapat-pendapat diatas 

dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang 

sistematis dan berkesinambungan 

dengan mengkombinasikan manusia, 

material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Paul A. Samuelson 

(Sukwiaty, 2007:101) 

mengemukakan bahwa ilmu ekonomi 

sebagai suatu study tentang perilaku 

orang dan masyarakat dalam memilih 

cara menggunakan sumber daya yang 

langka dan memiliki beberapa 

alternatif penggunaan, dalam rangka 

memproduksi berbagai komoditas 

dan penyalurannya, baik saat ini 

maupun di masa depan kepada 

berbagai individu dan kelompok 

dalam suatu masyarakat. 

Pembelajaran ekonomi ialah ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia 

dalam memilih dan menciptakan 

suatu kemakmuran. Menurut Adam 

Smith, secara sistematis ilmu 

ekonomi mempelajari tingkah laku 
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manusia dalam usahanya untuk 

mengalokasikan sumber-sumber 

daya yang terbatas guna mencapai 

tujuan tertentu. 

Menurut Prof. P.A. Samuelson, 

seorang ahli ekonomi 

mengemukakan definisi ilmu 

ekonomi secara rinci, yaitu: Ilmu 

Ekonomi adalah suatu studi 

mengenai bagaimana orang-orang 

dan masyarakat membuat pilihan, 

dengan cara atau tanpa penggunaan 

uang, dengan menggunakan sumber 

daya yang terbatas tetapi dapat 

digunakan dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan berbagai jenis barang 

dan jasa dan mendistribusikannya 

untuk keperluan konsumsi sekarang 

dan di masa mendatang, kepada 

berbagai orang dan golongan 

masyarakat. Dalam Ilmu Ekonomi 

menganalisis biaya dan keuntungan 

dan memperbaiki corak penggunaan 

sumber-sumber daya. 

PENUTUP 

Pola perilaku merupakan bentuk 

perbuatan-perbuatan yang 

menghasilkan suatu  kebiasaan. 

Sebelum terbentuknya suatu pola 

perilaku, seseorang memiliki 

bentuk sikap dari suatu rangsangan 

yang datang dari luar dalam bentuk 

aktifitas, kemudian dari sikap 

tersebut terbentuklah perilaku. 

Produk ramah lingkkungan tidak 

berbahaya bagi kesehatan manusia 

dan dapat menghemat pengeluaran 

daya, bahan bakar, dan pembuangan. 

Produk yang ramah lingkungan 

membutuhkan sejumlah kecil energi 

selama seluruh proses termasuk 

produksi, sirkulasi, konsumsi, dan 

pembuangan. Konsumen dapat 

melestarikan lingkungan dan 

meningkatkan perekonomian dengan 

konsumsi hijau. Konsumsi hijau 

merupakan reaksi-reaksi yang afektif 

terhadap mencakup berbagai 

kegiatan dalam mengkonsumsi 

termasuk produk hijau, daur ulang 

bahan, efisiensi penggunaan energi, 

perlindungan lingkungan dan 

pelestarian spesies. 

Belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan 

lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pembelajaran 

ekonomi adalah pembelajaran yang 

mempelajari perilaku manusia dalam 

memilih dan berusaha untuk 

mengalokasikan sumber-sumber 



National Conference On Economic Education 

Agustus 2016 

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1181 
 

daya yang terbatas guna mencapai 

tujuan tertentu  
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ANALISIS KESULITAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 

2013 MATA PELAJARAN EKONOMI DAN UPAYA MENGATASINYA 

Okka Lifia Anggi Surya1), Mit Witjaksono2), Sugeng Hadi Utomo3) 

1 S2 Pendidikan Ekonomi, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang 
email: orinzasurya@gmail.com 

2 Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang 
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Abstrak 
Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekaligus 

berupa pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 

Kurikulum disusun secara nasional di indonesia, dengan tujuan agar setiap warga negara di manapun 

ia bersekolah, mempunyai kesempatan memperoleh kompetensi yang sama. Di bidang kurikulum, guru 

harus benar-benar memahaminya, mampu mengembangkanya dan menjadikanya sebagai pedoman 

proses belajar mengajarnya. Keberhasilan lulusan sangat tergantung kepada isi kurikulum dan 

efektifitas pelaksanaanya. Pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik maka 

hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan 

kompetesinya sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola 

proses belajar mengajar. Tujuan penulisan ini adalah pada analisis untuk mencari kesulitan guru 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, dan upaya dalam mengatasi kesulitanya. Untuk 

menjadikan guru lebih siap dan memahami lebih dalam lagi tentang Kurikulim 2013 supaya tujuan 

pendidikan nasional dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Teknik analisis data dilakukan dengan 

analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Kata Kunci: Kesulitan guru, implementasi kurikulum 2013, upaya mengatasinya 

 

 
Kurikulum merupakan salah satu 

alat untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, sekaligus berupa 

pedoman dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan. Kurikulum 

disusun secara nasional di indonesia, 

dengan tujuan agar setiap warga 

negara di manapun ia bersekolah, 

mempunyai kesempatan memperoleh 

kompetensi yang sama. Sistem 

Pendidikan Nasional (SPN)  di 

Indonesia telah mengalami sepuluh 

kali perubahan kurikulum, dalam 

rangka menghadapi berbagai 

tantangan yang timbul seiring dengan 

perkembangan zaman, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tingkat 

kecerdasan peserta didik, kultur, 

sistem nilai, dan kebutuhan 

masyarakat. 

Menghadapi berbagai tantangan 

yang timbul, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, pemerintah menilai 

perlu melakukan pengembangan 

terhadap kurikulum tingkat satuan 

mailto:orinzasurya@gmail.com
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pendidikan (KTSP 2006) menjadi 

kurikulum baru yang berbasis karakter 

dan berbasis kompetensi yang dapat 

membekali peserta didik dengan sikap 

dan kemampuan yang sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman dan 

teknologi (Mulyasa,2013). Tantangan 

internal yang dimaksud adalah kondisi 

pendidikan yang dikaitkan dengan 

tuntutan pendidikan yang mengacu 

pada 8 Standar Nasional Pendidikan 

dan bonus demografi Indonesia. 

Sedangkan, tantangan eksternal yang 

dimaksud adalah global competitivenes 

atau persaingan global dan berbagai isu 

yang terkait dengan masalah 

lingkungan hidup, kemajuan teknologi 

dan informasi, kebangkitan industri 

kreatif dan budaya, serta 

perkembangan pendidikan di tingkat 

internasional (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2012). 

Peraturan menteri pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 65Tahun 2013 

tentang Standar Proses menyatakan 

bahwa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, pendekatan/metode yang 

dianjurkan adalah menggunakan 

pendekatan/metode, yang dikuatkan 

dengan model pembelajaran. Supaya 

kurikulum terimplementasi dengan 

baik, perlu kerjasama yang baik pula 

dari berbagai pihak, baik dari 

pemerintah, perangkat sekolah, dan 

masyarakat.  Menurut (Anita Lie, 

2012) yang dikutip oleh Kemendiknas, 

“keberhasilan suatu kurikulum 

merupakan proses panjang, mulai dari 

kristalisasi berbagai gagasan dan 

konsep ideal tentang pendidikan, 

perumusan desain kurikulum, 

persiapan pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta sarana dan 

prasarana, tata kelola pelaksanaan 

kurikulum, termasuk pembelajaran dan 

penilaian pembelajaran dan 

kurikulum”. 

Tuntutan pembelajaran Abad 21 

dan karakteristik pada Kurikulum 2012 

tersebut cenderung menuntut  beban 

belajar peserta didik meningkat. 

Kemendikbud (2013) dalam draft 

Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa 

dalam implementasi Kurikulum 2013 

dilakukan penambahan beban belajar 

pada semua jenjang pendidikan. Untuk 

jenjang pendidikan SMA/MA, beban 

belajar kelas X bertambah dari 38 jam 

menjadi 42 jam belajar, dan untuk 

kelas XI dan XII bertambah dari 38 
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jam menjadi 44 jam belajar. Di mana 

lama belajar untuk setiap jam 

belajarnya adalah 45 menit. 

Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 

tentang Pembelajaran pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah pada 

Pasal 1 Ayat  1 menyebutkan bahwa 

“pembelajaran adalah proses interaksi 

antar peserta didik dan antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Kemudian pada ayat 2 menyebutkan 

bahwa “Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran selanjutnya disebut 

dengan RPP adalah Rencana 

pembelajaran yang dikembangkan 

mengacu pada silabus”. Pada 

pelaksanaan pembelajaranya, 

pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah pendekatan berbasis 

proses keilmuan.  

Penilaian dalam pembelajaran 

sesuai Kurikulum 2013 diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 104 Tahun 2014 tentang 

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. Pada Pasal 1 Ayat 1 

menyebutkan bahwa “penilaian hasil 

belajar oleh pendidik adalah Proses 

pengumpulan informasi/bukti tentang 

capaian pembelajaran peserta didik 

dalam kompetensi sikap spiritual dan 

sikap sosial, kompetensi pengetahuan, 

dan kompetensi keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan 

sistematis, selama dan setelah proses 

pembelajaran”. Pelaksanaan penilaian 

tersebut menggunakan penilaian 

otentik, yaitu penilaian yang 

menghendaki peserta didik 

menampilkan sikap, menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dari pembelajaran dalam 

melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya. 

Di bidang kurikulum, guru harus 

benar-benar memahaminya, mampu 

mengembangkanya dan menjadikanya 

sebagai pedoman proses belajar 

mengajarnya. Keberhasilan lulusan 

sangat tergantung kepada isi kurikulum 

dan efektifitas pelaksanaanya. Guru 

harus menguasai konsep dasar 

pengelolaan kurikulum, guru juga 

mesti memahami bagaimana mensikapi 

dan melakukan pengembangan 
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kurikulum baik dalam teori maupun 

praktek (Syaiful Sagala, 2009). 

Pentingnya peranan guru dalam 

keberhasilan peserta didik maka 

hendaknya guru mampu beradaptasi 

dengan berbagai perkembangan yang 

ada dan meningkatkan kompetesinya 

sebab guru pada saat ini bukan saja 

sebagai pengajar tetapi juga sebagai 

pengelola proses belajar mengajar.  

Dalam mengelola proses pembelajaran 

guru menggunakan metode yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan sesuai 

dengan standar proses dalam UU No 

65 tahun 2013. Guru sebagai orang 

yang mengelola proses belajar 

mengajar tentunya harus mampu 

meningkatkan kemampuan dalam 

membuat perencanaan pelajaran, 

pelaksanaa dan pengelolaan pengajaran 

yang efektif, penilaian hasil belajar 

yang objektif, sekaligus memberikan 

motivasi pada peserta didik dan juga 

membimbing peserta didik terutama 

ketika peserta didik sedang mengalami 

kesulitan belajar.  

Hal terpenting bahwa guru harus 

paham dengan makna dan isi dari 

kurikulum 2013. Dalam kurikulum 

sudah dijelaskan bahwa beberapa 

standar yang harus dipahami tetapi 

tidak semua guru paham tentang 

standar tersebut. Salah satu tugas yang 

dilaksanakan guru disekolah adalah 

memberikan pelayanan kepada siswa 

agar mereka menjadi peserta didik 

yang selaras dengan tujuan sekolah. 

Guru merupakan faktor  yang 

mempengaruhi berhasil tidaknya proses 

belajar oleh karena itu guru harus 

menguasai prinsip-prinsip belajar dan 

guru harus menciptakan suatu kondisi 

belajar yang sebaik-baiknya bagi 

peserta didik, inilah yang tergolong 

kategori peran guru sebagai pengajar. 

Pendidikan bermutu tidak akan 

terwujud tanpa adanya kurikulum yang 

tepat serta didukung dengan guru yang 

berkualitas. Pada konteks ini guru 

adalah motivator, fasilitator, edukator 

maupun mediator lebih ditekankan 

untuk dapat mengajar dengan 

menggunakan dua kurikulum, mulai 

mempersiapkan bahan ajar, silabus, 

maupun lesson plan.  Terdapat dua hal 

yang mendasar dalam kurikulum 2013 

yaitu: pertama, pusat perhatian guru 

dengan sendirinya akan terbagi karena 

saat akan mengaplikasikan kurikulum 

2013 guru pun masih menggunakan  
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kurikulum KTSP. Kedua, dalam upaya 

meningkatkan prestasi maupun 

kompetensi siswa baik, maka guru 

harus lebih berusaha memaksimalkan 

proses belajar mengajar dikelas karena 

output peserta didik sangat 

berpengaruh pada kurikulum 2013. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Cheng (1998) dan Westwood (1995) 

dalam Westwood (2004) menyatakan 

bahwa: 

“it is important to point out that 

teachers tend to blame studetns 

themselve, or their socio-cultural 

and family backgrounds for the 

learning difficulties….., for 

example indicate that teacher 

commonly atriibute learning 

problems to wearkness or 

impairments within the students 

rather than to deficiencies within 

the teaching method, curriculum, 

or teacher-student relationship”. 

  Dari hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa dalam 

pembelajaran, guru lebih cenderung 

untuk menyalahkan siswa, keadaan 

sosial dan kebudayaan serta latar 

belakang keluarganya daripada 

memperbaiki metode pembelajaran 

yang dilakukan guru, kurikulumnya 

atau memperbaiki hubungan antara 

guru dengan siswa. 

Sehingga di ketahui bahwa 

kesulitan belajar atau permasalahan 

dalam pembelajaran timbul tidak selalu 

dialami oleh siswa tetapi guru sebagai 

pelaksana pembelajaran dan pelaksana 

kurikulum juga harus memperhatikan 

faktor penunjang pembelajaran 

misalnya dari segi kurikulum, metode 

pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini 

merupakan keseluruhan perencanaan 

dari suatu penelitian yang 

dilaksanakan, sehingga dapat diperoleh 

data yang valid yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penelitian ini 

dianalisis menggunakan metode 

kualitatif dengan paradigma 

Fenomenologi. Penelitian kualitatif 

dipilih karena peneliti ingin menggali 

lebih dalam tentang fenomena yang 

terjadi. Dalam pandangan 

Fenomenologi peneliti berusaha 

memahami dan mendeskripsikan arti 
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peristiwa dan kaitanya melalui 

pengalamanya terhadap orang-orang 

dalam situasi tertentu, sesuai yang 

dikemukakan Creswell (2007), “a 

phenomenological study describes the 

meaning of the live experiences for 

several individuals about a concept or 

the phenomenom”. Penelitian 

fenomenologi berangkat dari prospektif 

filsafat mengenai apa dan bagaimana 

cara mengamatinya, adapun premis 

yang digunakan dalam penilitian 

fenomenologi adalah: 

1. Sebuah peristiwa akan 

berarti bagi mereka yang 

mengalaminya secara 

langsung. 

2. Pemahaman obyektif 

dimediasi oleh pengalaman 

subjectif. 

3. Pengalaman manusia 

terdapat dalam struktur 

pengalaman itu sendiri, 

tidak di kontruksi oleh 

peneliti. (Kuswarno,2009) 

Penentuan tempat dalam penelitian 

ini dilakukan secara purposive area 

artinya penentuan tempat telah di 

rencanakan sebelumnya. Lokasi 

penelitian ini yaitu SMA Negeri di 

Kota Malang. Dasar penentuan lokasi 

penelitian ini yaitu karena SMA dikota 

Malang dengan berbagai prestasi yang 

diraihnya dan sumber daya yang 

dimilikinya dapat menjadi acuan bagi 

sekolah lain baik di wilayah malang 

dan sekitarnya untuk memperbaiki 

kualitasnya. Subyek penelitian disini 

yaitu guru mata pelajaran Ekonomi di 

Kota Malang. 

Dalam penelitian ini sumber data 

berasal dari informan yakni guru-guru 

ekonomi SMA Negeri di Kota Malang. 

Informan diperoleh dengan 

pertimbangan pada guru ekonomi yang 

masih aktif mengajar pada tahun ajaran 

2015/2016 dan bersedia menjadi 

partisipan dalam penelitian ini. Data 

dan jumlah guru ekonomi se kota 

malang di jadikan peneliti untuk 

mengetahui karakteristik yang dimiliki 

partisipan. Karakteristik partisipan 

diperoleh dari data dinas pendidikan  

Jenis data yang akan di ambil 

dalam penelitian ini adalah berupa data 

kualitatif, maka dalam pengumpulan 

data teknikyang digunakan adalah 

berupa data kualitatif, maka dalam 

pengumpulan data teknik yang 
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digunakan adalah wawancara, 

dokumen dan observasi. 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan 

wawancara secara terbuka dan tidak 

berstruktur, dimana pihak yang  di 

wawancarai mengetahui maksud dan 

tujuan wawancara dan pertanyaan yang 

digunakan tidak mutlak dan longgar, 

sehingga memungkinkan penggalian 

data sedalam-dalamnya. Wawancara 

dilakukan pada guru. Pada tahapini 

digunakan teknik wawancara 

mendalam (in dept interview), yakni 

proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau 

orang yang diwawancarai. Pertanyaan 

diajukan kepada subyek yaitu pada 

guru SMA Negeri di Malang. 

Wawancara dilakukan pada guru 

mata pelajaran ekonomi untuk 

mendapatkan keterangan atau data. 

Wawancara dilakukan beberapa kali, 

wawancara pertama dilakukan untuk 

mengetahui pemahaman guru tentang 

kurikulum 2013, sistem pelaksanaan 

pembelajaran dan ingin mengetahui 

kondisi guru yang memiliki kualitas 

baik saat kegiatan pembelajaran. 

Wawancara yang keduadan selanjutnya 

dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dari permasalahan secara 

detail dan terperinci. 

2. Dokumen 

Dokumen dalam penelitian 

diperlukan untuk Silabus dan RPP yang 

digunakan sebagai acuan kegiatan 

pembelajaran, video kegiatan pada saat 

proses  pembelajaran dikelas serta foto 

kegiatan saat pelaksanaan 

pembelajaran. Wawancara dengan guru 

mata pelajaran Ekonomi merupakan 

sumber utama tetapi sebagai data 

pendukung peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa siswa.   

3. Observasi 

Dalam penelitian ini, metode 

observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung terhadap guru 

mata pelajaran ekonomi dimana untuk 

mengetahui pemahaman guru tentang 

Kurikulum 2013, kesulitan dan 

masalah dalam melaksanakan 

Kurikulum 2013 serta penerapan 

kurikulum pada saat pembelajaran 

berakhir yaitu pemberian evaluasi. 
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PENUTUP 

Dalam penelitian ini diharapkan 

dapat mengerti faktor-faktor  kesulitan 

yang dialami oleh guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum 

2013, dan upaya dalam mengatasi 

kesulitanya, agar kedepanya 

menjadikan guru lebih siap dan 

memahami lebih dalam lagi tentang 

Kurikulim 2013 supaya tujuan 

pendidikan nasional dapat tercapai 

sesuai yang diharapkan.  

Diharapkan nantinya Dinas 

Pendidikan atau lembaga pendidikan 

terkait harus sering mangadakan 

pelatihan/workshop kurikulum 2013 

bagi tenaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan. Mendukung sarana dan 

prasarana, fasilitas, dan perangkat 

pendukung pemanfaatan TIK di 

sekolah-sekolah. Selain itu Guru-guru 

sebagai tenaga pendidik harus lebih 

giat belajar untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan Indonesia.   
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Abstrak 

Geografi merupakan salah satu mata pelajaran di SMA yang harus dikuasai oleh siswa. 

Pembelajaran geografi penting untuk mengembangkan siswa yang belum aktif, belum memiliki 

ketrampilan bertanya, kurang memahami maksud dari materi dan siswa kurang menghubungkan 

antara apa yang siswa pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa melalui pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA. Subyek  penelitian siswa kelas X yang berjumlah 14 siswa. Pelaksanaan siklus melalui 4 

tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Data kualitatif 

diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran berupa hasil observasi dan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil tes setiap akhir siklus. Analisis data dilakukan setiap kali pemberian tindakan berakhir. 

Data  kuantitaif dianalisis secara statistika sederhana yaitu prosentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I 69,93%, sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 71,29%. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

 

Kata kunci : Sumber belajar , Pemanfaatan Lingkungan, Berpikir krits

Kemampuan berpikir kritis 

merupakan ketrampilan yang harus 

ditumbuhkembangkan dan dilatih 

sejak pendidikan dasar, karena 

dengan dilatihnya kemampuan 

berpikir kritis sejak dini akan 

menumbuhkan kemandiriaan siswa 

untuk belajar memecahkan masalah 

yang akan dihadapi di lingkungan 

masyarakat nantinya. Hal ini senada 

dengan pendapat Hasruddin (2009) 

bahwa kemampuan berpikir kritis 

pelajar penting digalakkan agar 

mereka mampu memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan 

yang tepat sesuai dengan kebenaran 

ilmiah. 

Berdasarkan obsevasi Oktober 

dan wawancara pada bulan dengan 

kepala sekolah dan guru geografi 

serta siswa –siswa kelas X, diketahui 

terdapat permasalahan yang 

mailto:partini81@ymail.com
mailto:budijanto.fis@um.ac.id
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dihadapai dalam pembelajaran 

geografi di kelas tersebut, 

diantaranya :  (1) kegiatan 

pembelajaran lebih sering dilakukan 

guru dengan metode ceramah 

sehingga siswa kurang 

memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru; (2) dalam 

proses pembelajaran penggunaan 

sumber dalam pembelajaran kurang 

maksimal,hanya berpedoman kepada 

buku paket dan informasi dari guru 

sehingga kurang mengoptimalkan 

kemampuan berpikir siswa, (3) 

kemampuan berpikir siswa masih 

rendah, dengan salah satu 

indikatornya adalah ketika guru 

bertanya, siswa membutuhkan waktu 

yang lama untuk menjawab atau 

bahkan hanya diam tidak menjawab.  

Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

belum terbiasa mengkaitkan dengan 

apa yang telah dikerjakan dengan 

pengetahuan baru dan cenderung 

menunggu jawaban dari teman atau 

ulasan dari guru, juga jarang 

mengajukan pertanyaan kepada 

sehingga perlu dikembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 Masalah-masalah yang 

ditemukan dikelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Kota Madiun 

tersebut beragam, akan tetapi secara 

umum dapat diidentifikasi menjadi 

beberapa masalah,yaitu guru kurang 

memperhatikan perkembangan dan 

kebutuhan siswa terbukti sumber 

belajar yang digunakan guru hanya 

buku teks,  keterlibatan siswa dalam 

mencari pengetahuan sendiri sangat 

rendah dan proses pembelajaran 

belum berdasarkan filosofis 

konstruktivisme. Sehingga diduga 

ketiga masalah tersebut saling 

berpengaruh yang dapat 

menyebabkan terjadinya fenomena 

dikelas X SMA Muhammadiyah 1 

Kota Madiun. 

Berdasarkan pengalaman penulis 

sebagai guru geografi di SMA 

Muhammadiyah 1 Kota Madiun,  

yaitu masih banyak siswa yang 

belum mampu mencapai kompetensi 

dasar pada suatu konsep materi 

geografi dalam proses pembelajaran, 

sehingga perolehan hasil belajar 

tidak maksimal. Fakta tersebut bisa 

dilihat dari hasil ulangan harian yang 

mereka peroleh, bisa dikatakan 

masih jauh dari kata baik atau kurang 

dari KKM. Dari hasil Ulangan harian 

siswa kelas X diketahui hanya 5 

siswa yang tuntas atau sekitar 
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35,71% siswa dari 14 siswa. Selain 

itu bisa dilihat pertanyaan yang 

diajukan siswa pada saat 

pembelajaran masih pada tingkat 

kongnitif rendah dan mengandalkan 

hafalan.  Jawaban yang dikemukakan 

siswapun pada saat pembelajaran 

sering diluar konsep yang sesuai 

dengan kompetensi dasarnya. Kondis 

ini dapat menimbulkan  

permasalahan yaitu siswa kurang 

terbuka wawasan berpikir dan sikap 

kritis siswa tidak terbangun dan guru 

kurang mengoptimalkan sumber 

belajar. 

Sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran sangat diperlukan 

sekali. Oleh karena itu, sumber yang 

digunakan dalam proses 

pembelajaran harus banyak dan 

bervariasi. Dalam pemilihan dan 

penggunaannya juga disesuaikan 

dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswan. Banyak 

sumber belajar yang dapat digunakan 

oleh guru ketika proses 

pembelajaran. Namun, intinya 

sumber yang digunakan guru tidak 

membingungkan untuk siswa ketika 

menerima pelajaran yang 

disampaikan guru. 

Menurut Komalasari (2010) 

sumber pelajaran adalah segala 

sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan, untuk kepentingan belajar 

mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tujuan pembelajaran. 

Diharapkan sumber belajar dapat 

memberikan masukan dan informasi 

kepada siswa yang berkaitan dengan 

hal-hal yang mempermudah 

pembelajaran siswa. 

Menurut Musfiqon (2012) 

sumber belajar memiliki komponen 

yaitu: (1) pesan, (2) orang, (3) media, 

(4) peralatan, (5) teknik, (6) 

lingkungan. Untuk memahami materi 

yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari sering 

digunakan pendekatan lingkungan. 

Sehingga dapat dikatakan lingkungan 

yang ada di sekitar merupakan salah 

satu sumber belajar yang dapat 

dioptimalkan untuk pencapaian 

proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas. Lingkungan dapat 

memperkaya bahan dan kegiatan 

belajar. Lingkungan merupakan 

salah satu sumber belajar yang amat 

penting dan memiliki nilai-nilai yang 
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sangat berharga dalam rangka proses 

pembelajaran siswa. Penggunaaan 

lingkungan memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang lebih 

bermakna sebab anak dihadapkan 

pada kondisi yang sebenarnya 

Pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi dalam proses 

pembelajaran sangat penting, karena 

lingkungan merupakan sumber 

belajar yang sangat kaya dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

itu sendiri. Lingkungan sebagai 

media dan sumber belajar adalah 

segala kondisi di luar diri siswa dan 

guru baik berupa fisik maupun 

nonfisik yang dapat menjadi 

perantara agar pesan pembelajaran 

tersampaikan kepada siswa secara 

optimal. Hal ini pula dijelaskan oleh 

Musfiqon ( 2012) bahwa setiap 

lingkungan yang secara sengaja 

digunakan dalam proses 

pembelajaran bisa disebut sebagai 

media pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian Permana 

(2006) menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran dengan pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar 

dapat meningkatkan kualitas dan 

perolehan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS, karena suatu 

kegiatan yang dapat memberikan 

kelengkapan pengetahuan bagi siswa 

adalah situasi lingkungan di mana 

tersedia kemungkinan yang tidak 

terbatas untuk dijadikan arena dalam 

mengarahkan aktivitas belajar siswa. 

Pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar dapat menciptakan 

siswa yang peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya, karena siswa 

bersentuhan langsung dengan 

lingkungan di mana ia tinggal. 

Salah satu kunci utama dalam 

pembelajaran geografi adalah 

bagaimana membina kecerdasan 

akademik siswa untuk mampu 

berpikir kritis, analitis, kreatif, 

inovatif, berkarakter, bersikap ilmiah 

dalam cara memandang, 

menganalisis permasalahan yang 

dihadapi serta menelaah kehidupan 

nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, 

para guru geografi dituntut untuk 

mampu merencanakan, mengolah 

dan merangsang pembelajaran 

geografi sedemikian rupa dengan 

memperhatikan prinsip serta 

karakteristik geografi sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dari pemaparan tersebut jelas adanya 

peran geografi yaitu 
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mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Hal ini pula 

dijelaskan oleh Perdana (2009) 

bahwa setiap siswa yang mempunyai 

wawasan ke-geografian diharapkan 

mempunyai kemampuan memberi 

pendapat secara kreatif dan kritis, 

mengenal pasti dan mengkaji segala 

masalah dari aspek geografi yang 

integralistik serta membuat 

keputusan dengan bertangungjawab.  

Melatih kemampuan berpikir 

kritis dapat juga dilakukan oleh guru 

saat pembelajaran berlangsung. 

Menurut penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sanuriyawati (2010), 

menyatakan bahwa pembelajaran 

geografi akan lebih menarik apabila 

mengaktifkan daya pikir khususnya 

berpikir kritis siswa. Agar siswa 

dapat memahami makna secara utuh 

dan benar melalui pembelajaran 

geografi sehingga termotivasi aktif 

dalam  proses pembelajarannya, 

maka mereka harus dilibatkan dalam 

kegiatan berpikir kritis. 

Dengan demikian, Geografi 

memiliki peran untuk melatih siswa 

dalam berpikir dan 

mengembangkan keterampilannya. 

Kemampuan berpikir kritis siswa  

penting untuk diasah agar siswa mampu 

memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan lingkungan. Mengingat 

lingkungan kita semakin hari semakin 

meluas kerusakannya, sehingga perlu 

dikembangankan kemampuan berpikir 

kritis siswa terhadap lingkungan agar 

terbentuk karakter siswa yang penduli 

terhadap lingkungan. 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini 

adalah pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar pada materi 

hidosfer untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Kota Madiun. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) atau disingkat 

PTK. Penelitian Tindakan Kelas 

meliputi 4 tahap yaitu: perencanaan 

(plan), pelaksanaan tindakan 

(action), pengamatan (observation) 

dan refleksi (reflection). Tahapan - 

tahapan penelitian yang dilakukan 

dapat dilihat pada Gambar  1.
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Gambar 1. Siklus Pelaksanaan PTK 

Sumber: Arikunto ( 2007) 

Penelitian dilaksanakan sebanyak 

dua siklus.Setiap siklus terdiri dari 

dua kali pertemuan, dengan alokasi 

waktu setiap pertemuan 2 x 45 menit. 

Sebelum melaksanakan penelitian , 

peneliti membuat perencanaan 

kemudian peneliti menyususn RPP,  

menentukan lingkungan sebagai 

sumber belajar dan menghubungi 

teman sejawat selaku observer. 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA Muhammadiyah 1 Kota 

Madiun pada tanggal 2 sampai 30 

maret 2016. Subyek  penelitian siswa 

kelas X yang berjumlah 14 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

instrument penelitian berupa lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa  

dalam pembelajaran dan tes diakhir 

siklus untuk mengetahui peningkatan 

berpikir kritis siswa. Analisis data 

dilakukan dengan membandingkan 

persentase kemampuan berpikir kritis 

yang diperoleh dari siklus I dan 

siklus II. Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis diketahui dari 

prosentase. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian inidilaksanakan pada 

pelajaran geografi kelas X  SMA 

Muhammadiyah 1 kota Madiun 

selama dua siklus, masing - masing 

siklus terdiri dua kali pertemuan 

dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pada setiap 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Refleksi 

    Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Pelaksanaan 

? 
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pembelajaran disesuaikan dengan 

scenario pembelajaran yang sudah 

ditentukan, dengan melakukan 

perbaikan – perbaikan langkah 

pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar 

pada setiap pertemuan dan antar 

siklus berdasarkan hasil refleksi dari 

pertemuan sebelumnya. 

Berikut peningkatan hasil 

kemampuan berpikir kritis siswa dari 

siklus I sampai siklus II hal ini dapat 

dilihat pada Gambar  1.

 

 

Gambar 1.  Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Siklus I dan II 

 Dari  gambar 1  menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa pada siklus I 69,93%, 

sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 71,29% , sehingga ada 

peningkatan 1,36%. 

Berdasarkan temuan penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa 

terbukti pemanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam matapelajaran 

geografi kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 kota Madiun. 

Siklus I pada pertemuan I  

sumber belajar yang digunakan  

masih dari buku teks serta informasi 

dari guru saja. Ketika proses 

pembelajaran masih banyak siswa 

yang tidak memperhatikan yang 

dijelaskan dan disampaikan oleh 

guru, siswa masih sibuk dengan 

pekerjaannya masing-masing, serta 

tidak terlihat adanya antusias yang 

69

69.5

70

70.5

71

71.5

Siklus I Siklus II

Aspek Pengamatan
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diberikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Mulai 

dari kegiatan awal hingga kegiatan 

akhir. 

Pada pada pertemuan II, masih 

banyak siswa yang terlihat tidak 

memperhatikan yang disampaikan 

guru, masih ada beberapa siswa yang 

mengganggu teman lainnya yang 

sedang memperhatikan pelajaran. 

Siswa terlihat antusias ketika sedang 

melakukan observasi yang dilakukan 

di sungai dekat asrama putri. Dari 

hasil tes essay sebagai tolakukur  

diakhir siklus I hanya 8 siswa yang 

mendapat nilai  ≥ dari KKM yaitu 

57,14 % dari jumlah seluruh siswa , 

sedangkan 42,85%  atau 6 siswa 

harus mengulang atau remidi. 

Pada  siklus II pertemuan I, siswa 

dilatih mengkomunikasikan apa yang 

telah dieksplorasi secara tertulis dan 

lisan dalam bentuk  

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. Siswa yang lain diberi 

kesempatan untuk memperhatikan, 

memberi tanggapan, atau sanggahan. 

Guru memberi penguatan terhadap 

konsep-konsep yang diperoleh dari 

diskusi kelompok sekaligus 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. Tujuan dari 

bertanya ini adalah untuk 

mengetahuan tingkat berpikir kritis 

dari siswa setelah memanfaatkan 

artikel koran yang tersedia di 

perpustakaan sebagai sumber belajar. 

Pada  pertemuan II, hasil tes 

essay yang diperoleh siswa setelah 

memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar ini dirasakan semakin 

baik, meningkat dan sudah sesuai 

dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. Antusias siswa dalam 

menanggapi pelajaran pun sudah 

semakin terasa berbeda dengan 

pertemuan pertama, pada pertemuan 

pertama masih banyak siswa yang 

terlihat kurang suka dan antusias 

dalam menanggapi penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. Jadi, dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi ini dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

Menurut Sumarmi (2012) 

pembelajaran geografi sulit hanya 

dibahas secara teoretis dikelas tetapi 

perlu menghubungkan dengan 

kondisi lingkungan. Karena pada 

dasarnya geografi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan anatara 

manusia dengan lingkungan. Untuk 

itu, guru memegang peranan penting 
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dalam pengembangan pembelajaran 

geografi. Pembelajaran itu bukan 

hanya menyampaikan materi agar 

siswa menjadi cerdas, tetapi lebih 

daripada itu agar siswa memiliki 

karakteristik pribadi yang peka 

nurani dan tanggap nalarnya, dalam 

rangka pemecahan masalah-masalah 

sosial yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 Dari hasil tes essay diakhir 

siklus I hanya 8 siswa yang 

mendapat nilai  ≥ dari KKM yaitu 

57,14 % dari jumlah seluruh siswa , 

sedangkan 42,85% harus mengulang 

atau remidi. Guru telah dapat 

meningkatkan proses pembelajaran 

dan sesuai dengan konsep yan telah 

dibuat dalam bentuk RPP dengan 

pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar. Siswa sudah dapat 

melaksanakan diskusi dengan baik.  

Refleksi dilakukan untuk menilai 

akibat dari perlakuan yang diberikan 

pada siklus II maka dapat dipaparkan 

sebagai berikut : (1) suasana kelas 

lebih tertib, keadaan siswa lebih 

terkendali, dan siswa lebih 

berkonsentrasi dalam diskusi 

kelompok maupun mengerjakan tes 

essay, (2) alokasi waktu  dalam 

proses pembelajaran lebih optimal, 

(3) rata-rata nilai hasil ulangan 

mencapai kreteria ketuntasan 

minimal yaitu ≥ 70. 

 Dari hasil tes essay diakhir 

siklus II terdapat 11 siswa yang 

mendapat nilai  ≥ dari KKM yaitu 

78,57 % dari jumlah seluruh siswa , 

sedangkan 21,43% harus mengulang 

atau remidi. Dari hasil tersebut tidak 

perlu diadakan tindakan lagi. 

 Seiring berjalannya proses 

pembelajaran  pada setiap kali 

pertemuan siklus I dan siklus II, 

sebagian besar siswa sudah tampak 

terbiasa  berdiskusi kelompok dan 

lebih meningkat kemampuan berpikir 

kritis baik dalam berpendapat, 

berinteraksi dengan guru maupun 

dengan teman sekelompoknya. Hal 

ini terbukti dari persentase yang 

diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh observer. Jadi 

diharapkan siswa mampu berpikir 

kritis ketika mereka berada dalam 

lingkungan masyarakat yang lebih 

luas untuk dapat mampu bersaing 

menghadapi tantangan abad 21. 

SIMPULAN 

Setelah melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar 
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geografi, hasil belajar yang diperoleh 

siswa menunjukkan peningkatan 

yang sangat baik yang digunakan 

sebagai tolakukur peningkatan 

berpikir kritis siswa. Sumber belajar 

yang digunakan bukan hanya sekedar 

dari buku teks saja, tapi siswa 

langsung ke lapangan untuk mencari 

tahu materi yang sebelumnya telah 

disampaikan guru di kelas. Dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi ini, hasil 

yang diperoleh siswa mengalami 

peningkatan karena masih berkaitan 

langsung dengan kehidupan sehari-

hari siswa, atau mungkin dari 

pengalaman yang dilakukan siswa itu 

sendiri.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa pada siklus I 69,93%, 

sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 71,29% . Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 
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Abstrak 

Model pembelajaran yang tidak cocok dan monoton akan menyebabkan ilmu yang disampaikan 

tidak dapat dipahami dengan baik.Proses demikian akan berdampak buruk  baik untuk pendidik 

maupun para peserta didik. Tujuan pembelajaran ekonomi inovatif yang akan diterapkan 

diharapkan mampu mengarahkan para peserta didik untuk mampu berpikir kreatif, efektif dan 

inovatif. Suatu kegiatan pembelajaran yang tidak membebani para peserta didik melainkan 

menjadi suatu kegiatan pembelajaran yang enjoy dan menarik. Dalam hal ini mengenalkan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan konsep kegiatan ekonomi secara langsung dan dapat 

berinteraksi dengan lingkungan atau ekologi disekitar mereka. Kegiatan produksi, konsumsi dan 

distribusi dikemas dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengajarkan bagaimana peserta 

didik mampu mengolah, menjaga serta melestarikan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh 

daerahnya. Simpulannya, dalam penelitian ini perlunya peningkatan kegiatan inovatif dalam 

lingkungan sekolah sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan apa yang dipelajari 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Ekonomi Inovatif, Kegiatan Ekonomi, Ekologi 

 

Pendidikan merupakan kunci 

untuk semua kemajuan dan 

perkembangan yang berkualitas, 

sebab dengan pendidikan manusia 

dapat mewujudkan semua potensi 

dirinya baik sebagai pribadi maupun 

sebagai warga masyarakat. Dalam 

rangka mewujudkan potensi diri 

yang berkompetensi maka harus 

melewati proses pendidikan yang 

diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan teori 

belajar, melalui pendekatan 

lingkungan pembelajaran akan 

menjadi lebih bermakna.  

Pembelajaran inovatif merupakan 

suatu kegiatan pembelajaran yang 

bukan hanya sekedar menghafal 

informasi dan rumus-rumus, 

melainkan bagaimana cara 

menggunakan informasi dan 

pengetahuan itu untuk mengasah 

kemampuan berpikir sehingga 

menumbuhkan sikap berpikir kritis, 

kreatif dan inovatif (Fathurrohman, 

2015: 15). Dalam mendukung 

adanya pembelajaran inovatif maka 

guru tidak boleh melatih peserta 

didik untuk menjadi penumpang tapi 

hendaknya guru mampu melatih 

peserta didiknya untuk menjadi 

pengemudi. Orang yang inovatif itu 

cara berpikirnya luas dan cenderung 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1203 
 

tidak terpaku pada apa yang ada (out 

of the box). 

Kegiatan ekonomi ialah kegiatan 

yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh barang dan jasa. Dapat 

pula dikatakan, kegiatan ekonomi 

adalah kegiatan manusia untuk 

mencapai kemakmuran. Ada tiga 

macam kegiatan ekonomi. Ketiga 

macam kegiatan ekonomi itu ialah: 

Produksi, konsumsi dan distribusi. 

Dari ketiga kegiatan ini kita dapat 

mengajarkan kepada peserta didik 

bagaimana suatu barang diperoleh 

dan diproduksi, kemudian bagaimana 

cara mengkonsumsi dengan baik dan 

selanjutnya bagaimana cara 

menyalurkannya untuk mendapat 

nilai dari barang yang sudah di 

produksi tadi. 

Ekologi adalah salah satu bidang 

ilmu yang menjadi landasan dasar 

dari ilmu lingkungan yang 

mengajarkan tentang struktur, 

interaksi, dan ketergantungan semua 

komponen dalam kehidupan satu 

dengan yang lainnya. Semua 

komponen yang ada dalam 

lingkungan itu memiliki peran yang 

sama penting sehingga eksistensi dan 

kesejahteraannya harus dipelihara. 

Implementasi dari proses pendidikan 

dan pembelajaran akhirnya akan 

bermuara pada lingkungan/ ekologi. 

Manfaat keberhasilan pembelajaran 

akan terasa apabila yang diperoleh 

dari pembelajaran dapat 

diaplikasikan dan diimplementasikan 

dalam realitas kehidupan. Inilah 

salah satu sisi positif yang 

melatarbelakangi pembelajaran 

dengan pendekatan lingkungan/ 

berbasis ekologi. Model 

pembelajaran dengan pendekatan 

lingkungan/ ekologi, bukan 

merupakan pendekatan pembelajaran 

yang baru, melainkan sudah dikenal 

dan populer, hanya saja sering 

terlupakan. Adapun yang dimaksud 

dengan pendekatan lingkungan 

adalah suatu strategi pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan 

sebagai sasaran belajar, sumber 

belajar, dan sarana belajar. Hal 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah lingkungan 

dan untuk menanamkan sikap cinta 

lingkungan (Karli dan 

Yuliaritiningsih, 2002). 

Konsep-konsep sains dan 

lingkungan sekitar siswa dapat 

dengan mudah dikuasai siswa 

melalui pengamatan pada situasi 

yang konkret. Dampak positif dari 
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diterapkannya pendekatan 

lingkungan yaitu siswa dapat terpacu 

sikap rasa keingintahuannya tentang 

sesuatu yang ada di lingkungannya. 

Seandainya kita renungi empat pilar 

pendidikan yakni learning to know 

(belajar untuk mengetahui), learning 

to be (belajar untuk menjadi jati 

dirinya), learning to do (Belajar 

untuk mengerjakan sesuatu) dan 

learning to life together (belajar 

untuk bekerja sama) dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran 

berbasis ekologi yang dikemas 

sedemikian rupa oleh guru. 

Penulis terilhami menuangkan 

tulisan ini dengan maksud untuk 

dikembangkan menjadi bahan 

pembelajaran di sekolah sebagai 

prioritas untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Diharapkan tulisan 

singkat ini dapat menjadi bahan 

masukan bagi para guru untuk 

menengok lingkungan sekitar yang 

penuh arti sebagai sumber belajar 

dan informasi yang mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran 

secara efektif. Siswa boleh saja 

berpikir secara global, tetapi mereka 

harus bertindak secara lokal. Artinya, 

setiap orang/siswa perlu belajar apa 

pun, bahkan mencari hikmah dari 

berbagai macam pengalaman bangsa-

bangsa lain di seluruh dunia, namun 

pengetahuan tentang pengalaman 

bangsa-bangsa lain tersebut dijadikan 

sebagai pembelajaran dalam tindakan 

di lingkungan secara lokal. 

Bekerja dan belajar yang berbasis 

lingkungan sekitar memberikan nilai 

tambah, baik bagi para pembelajar 

itu sendiri maupun bagi lingkungan 

sekitar. Katakanlah belajar ilmu 

sosial atau belajar ekonomi, maka 

lingkungan sosial dan ekonomi 

sekitar dapat menjadi laboratorium 

alam. Pembelajaran ini dapat 

dilakukan dengan melakukan 

pemberdayaan (empowering) 

terhadap kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat, sementara bagi 

para pembelajar dapat melakukan 

proses pembelajaran dengan lebih 

baik dan efisien. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Hakikat Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 
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penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. 

Dalam proses pembelajaran 

terdapat dua komponen yang terlibat 

yaitu belajar dan mengajar (Sudjana, 

2002). Belajar merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan 

terjadinya perubahan pada seseorang. 

Perubahan tersebut dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan dan kemampuan serta 

perubahan aspek lain yang terjadi 

pada individu yang sedang belajar. 

Dari penjelasan di atas dapat kita 

simpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu aktivitas yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku dari 

pembelajar baik aktual maupun 

potensial. Perubahan tersebut tidak 

hanya perubahan yang nampak saat 

selesainya suatu proses pembelajaran 

tapi juga potensi yang akan muncul 

setelah waktu yang lama yang 

merupakan hasil jangka panjang dari 

suatu proses pembelajaran. 

Pembelajaran Ekonomi Inovatif 

Pembelajaran ekonomi inovatif 

merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran dimana dapat 

dikatakan bahwa bukan hanya 

sekedar menghafal informasi dan 

rumus-rumus, melainkan bagaimana 

cara menggunakan informasi dan 

pengetahuan itu untuk mengasah 

kemampuan berpikir sehingga 

menumbuhkan sikap berpikir kritis, 

kreatif dan inovatif (Fathurrohman, 

2015 : 15). Oleh karena itu, dalam 

mendukung adanya pembelajaran 

inovatif maka guru tidak boleh 

melatih peserta didik untuk menjadi 

passenger tapi hendaknya guru 

mampu melatih peserta didiknya 

untuk menjadi driver. Orang yang 

inovatif itu cara berpikirnya out of 

the box. 

Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran ekonomi yaitu suatu 

kegiatan pembelajaran yang 

diciptakan oleh kreativitas seorang 

guru agar dalam mempelajari bidang 

studi ekonomi lebih menyenangkan 

bagi peserta didik. Peserta didik juga 

diasah kemampuannya untuk 

mengembangkan konsep dan 

memahami peristiwa ekonomi/ 

kegiatan ekonomi. 
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Kemampuan untuk melakukan 

aktivitas yang menggunakan 

pendekatan ilmiah, berpikir kritis 

untuk menggali, membangun, dan 

menjeneralisasi konsep dan peristiwa 

ekonomi/ kegiatan ekonomi. 

Memungkinkan siswa untuk 

melakukan berbagi pendapat atau 

pengalaman,bekerja antara siswa 

dengan masyarakat. Proses 

menemukan itulah yang paling 

penting dalam pembelajaran. Ketika 

kita menemukan sendiri apa yang 

kita cari , daya ingat kita lebih 

melekat dibandingkan dengan orang 

lain yang menemukannya. Demikian 

pula dalam menemukan pengetahuan 

dan pengalaman belajar, pikiran, 

perasaan dan gerak motorik kita akan 

secara terpadu dan seimbang dalam 

merespon sesuatu yang diperoleh 

dari ikhtiar belajar melalui proses 

menemukan. Hal itu berbeda dari 

belajar yang hanya sekedar menyerap 

pengetahuan dari orang yang sudah 

lebih tahu atau lebih-lebih menghafal 

sejumlah pengetahuan yang terpilah-

pilah, yang pada akhirnya akan 

mengganggu keseimbangan potensi 

diri siswa. 

Bertanya merupakan salah satu 

pintu masuk untuk memperoleh 

pengetahuan (Asep Jihad, 2013: 50). 

Oleh karena itu, bertanya bukan 

hanya saja di dalam kelas melainkan 

bertanya tentang bagaimana proses 

pembelajaran yang diajarkan dalam 

kelas jika diimplementasikan dalam 

kegiatan interaksi sosial yang 

melibatkan peserta didik dengan 

lingkungan sosial berkaitan dengan 

materi yang diajarkan. Melalui 

hubungan interaksi sosial inilah anak 

berinteraksi dan berkomunikasi, 

berbagi pengalaman dan lain 

sebagainya yang memungkinkan 

mereka berkembang secara wajar. 

Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi ialah kegiatan 

yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh barang dan jasa. Dapat 

pula dikatakan, kegiatan ekonomi 

adalah kegiatan manusia untuk 

mencapai kemakmuran. Ada tiga 

macam kegiatan ekonomi. Ketiga 

macam kegiatan ekonomi itu ialah: 

produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Produksi 

Produksi adalah usaha manusia 

untuk menghasilkan suatu barang 

menjadi lebih berguna untuk 

memenuhi kebutuhan, atau usaha 

manusia untuk meningkatkaan 

kegunaan suatu barang. Hasil 
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produksi disebut produk. Kerja yang 

menghasilkan produk disebut proses 

produksi. Orang atau badan yang 

melaksanakan proses produksi 

disebut produsen. Sedangkan tujuan 

dari produksi  ialah untuk 

menyediakan barang kebutuhan bagi 

para konsumen (pemakai). 

Produksi meliputi bermacam-

macam usaha. Produksi dapat 

menghasilkan barang dan jasa yang 

sangat dibutuhkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Suatu 

rangkaian atau gabungan kegiatan 

yang bertujuan menghasilkan barang 

baru disebut proses produksi. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita dapat 

melihat bermacam-macam proses 

produksi. 

Produksi yang membantu proses 

produksi secara bertahap adalah 

sebagai berikut: 

1) Agraris yaitu pengolahan tanah 

untuk mendapatkan hasil. 

2) Ekstraktif yaitu pemungutan 

benda-benda yang disediakan 

oleh alam 

3) Industri atau kerajinan yaitu 

mengolah bahan dasar. 

4) Perdagangan yaitu pemungutan 

dan penyaluran hasil produksi ke 

tempat-tempat yang 

membutuhkan.  

Konsumsi 

Konsumsi adalah suatu kegiatan 

pemanfaatan kegunaan dari barang 

atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan, sehingga kegunaan 

barang atau jasa tersebut secara 

berangsur-angsur atau sekaligus 

habis. Konsumsi bertujuan untuk 

mencapai pemenuhan kebutuhan. 

Orang yang menggunakan barang 

atau jasa disebut konsumen. 

Kebutuhan konsumen akan suatu 

barang, menyebabkan produsen 

selalu berusaha memproduksi 

barang. Distributorlah yang menjadi 

perantara antara produsen dan 

konsumen. Jadi, antara produsen, 

distributor, dan konsumen saling 

berkaitan. Di dalam menyalurkan 

hasil produksinya produsen dapat 

secara langsung maupun tidak. 

Distribusi 

Barang hasil produksi yang 

masih berada di tangan produsen 

agar dapat segera dimanfaatkan oleh 

orang yang membutuhkan, harus 

segera disalurkan. Usaha 

menyalurkan barang hasil produksi 

dari produsen kepada konsumen 

dinamakan distribusi. Sedangkan, 
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orang atau badan yang menyalurkan 

barang disebut distributor. Jadi, 

Barang-barang hasil produksi harus 

segera didistribusikan atau 

disalurkan oleh produsen kepada 

konsumen (pemakai). 

Melalui usaha distribusi, Barang 

hasil produksi menjadi berguna 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Oleh karena itu, distribusi itu sendiri 

termasuk usaha produksi jasa. 

Manfaat adanya distribusi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Barang hasil produksi tidak 

menumpuk di satu tempat, 

apalagi di tempat produsen. 

2. Kebutuhan daerah yang tidak 

berproduksi akan terpenuhi. 

Ekologi    

Ekologi adalah salah satu bidang 

yang menjadi landasan dasar dari 

ilmu lingkungan yang mengajarkan 

tentang struktur, interaksi, dan 

ketergantungan semua komponen 

dalam kehidupan yang satu dengan 

yang lainnya (Soemarwoto, 1991). 

Hal tersebut terjadi karena telah 

terjadi proses, hubungan, 

perkembangan dan jalinan yang unik 

didalamnya. Buah yang dihasilkan 

dari proses pendidikan dan 

pembelajaran akhirnya akan 

bermuara pada lingkungan/ ekologi. 

Manfaat keberhasilan pembelajaran 

akan terasa apabila yang diperoleh 

dari pembelajaran akan diaplikasikan 

dan diimplementasikan dalam 

realitas kehidupan. Inilah salah satu 

sisi positif yang melatarbelakangi 

pembelajaran dengan pendekatan 

lingkungan/ ekologi. Model 

pembelajaran dengan pendekatan 

lingkungan atau berbasis ekologi 

bukan merupakan pendekatan 

pembelajaran yang baru, melainkan 

sudah dikenal dan populer hanya saja 

sering terlupakan. Adapun yang 

dimaksud dengan pendekatan 

berbasis lingkungan atau ekologi 

adalah suatu strategi pembelajaran 

yang memanfaatkan lingkungan 

sebagai sasaran belajar, sumber 

belajar dan sarana belajar. Hal 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah lingkungan 

dan untuk menanamkan sikap cinta 

lingkungan (Karli dan 

Yuliaritiningsih, 2002). 

Ada juga tokoh yang 

memberikan definisi ekologi sebagai 

ilmu yang mempelajari hubungan 

antara makhluk hidup dengan 

lingkungan mereka (Dasman, Milton, 

Freeman, 1973). Jadi, fokus ekologi 
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adalah hubungan antara makhluk 

hidup dan lingkungannya. 

Contohnya: Salah satu hubungan 

antara makluk hidup dengan 

lingkungannya adalah manusia 

dengan hutan.salah satu hasil hutan 

yang dapat dimanfaatkan adalah 

madu. Pemeliharaan lebah madu di 

NTT, berikut adalah salah satu 

kehidupan para peternak madu yang 

berasal dari lebah liar di hutan, yaitu 

di Desa Loli (sekitar 15 km arah 

barat kota Kefamenanu), Kecamatan 

Pollen, Timor Tengah Utara, Nusa 

Tenggara Timur. Lebah madu ‘liar’ 

hidup secara alamiah di hutan. 

Musim panen Madu ‘Pollen’ di NTT 

ini diambil dari hutan sekitar 1,5 km 

dari desa, tidak dibudidaya tetapi 

hidup dan berkembang secara 

alamiah, serta bersarang di 

sembarang pohon atau hutan (lubang 

batu). Produksi madu di Loli  masih 

menggunakan cara yang tradisional 

dan manual. Cara yang sering 

dilakukan dengan menggunakan 

karung beras yang sudah tidak 

dipakai dibersihkan, dicuci dan 

dijemur sampai benar-benar kering, 

setelah itu di ambil sarang lebah 

yang ada madunya. selanjutnya cara 

memerasnya dengan menggunakan 

bambu, diapit karungnya agar pada 

saat peras madunya mudah untuk 

tersaring.  Kualitas madu asli pun 

diukur dari proses pengambilan, 

pengolahan sampai pada proses 

pengemasan. Tidak semua lebah 

dapat menghasilkan madu. Saat 

panen hanya lahan milik sendiri bisa 

dipanen, mereka sudah mempunyai 

wilayah kepemilikan areal atau lahan 

masing-masing. Jenis pohon tempat 

bersarang lebah adalah randu, asam, 

beringin, dan pohon lain, dengan 

ketinggian 20 meter dari permukaan 

tanah. Induk lebah menghasilkan ma-

du mengisap sari bunga dari tanaman 

lain yakni kusambi, kayu putih, dan 

pohon tuba. Satu pohon dapat 

menghasilkan 50 sarang lebah madu, 

dan satu sarang menghasilkan empat 

liter madu, selama kemarau. 

Sedangkan, pada musim penghujan 

hanya menghasilkan 30 sarang lebah. 

Pada musim penghujan ini hanya 

pohon tuba yang mengeluarkan sari, 

yang diisap lebah madu, sedangkan 

pohon kusambi dan kayu putih tidak 

mengeluarkan bunga. Madu di 

wilayah dipanen tiga kali setahun, 

yaitu periode Agustus-September 

saat lebah madu menggantungkan 

makanannya pada sari bunga pohon 
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kusambi, musim panen Oktober-

November ditentukan oleh sari bunga 

kayu putih, dan November-

Desember, yaitu dari bunga dari 

pohon tuba dengan rasa pahit. Madu 

yang dipanen November-Desember 

paling diminati pembeli karena 

dinilai lebih berkualitas. Sari bunga 

tuba yang diisap lebah diyakini 

membawa khasiat khusus untuk 

menghasilkan madu berkualitas. 

Madu jenis ini bisa mengobati luka 

luar, bisul, penderita TBC, infeksi 

saluran pernapasan akut, asam urat, 

jerawat, menjaga kulit, vitalitas 

tubuh, dan lainnya. Madu dari pohon 

kusambi dan kayu putih sama 

kualitasnya, tetapi pengakuan 

konsumen di desa ini, madu dari 

pohon tuba lebih bagus. Satu sarang 

lebah menghasilkan tiga liter madu, 

dengan hasil produksi paling banyak 

terjadi pada Agustus-September. 

Pada musim ini, madu dapat dijual 

dengan harga Rp 50.000 per botol. 

Sedangkan, madu batu lebih 

berkualitas sehingga dihargai sampai 

Rp 60.000 per botol.  

Kelestarian alam dan produksi 

madu Lebah yang hidup dan 

berkembang di Pollen tidak pernah 

diternak khusus, hidup di pohon-

pohon besar dan tinggi di wilayah itu 

sejak nenek moyang. Tetapi 

masyarakat mulai memanfaatkan 

madunya secara ekonomis 30 tahun 

terakhir (mulai sekitar 1982). 

Sebelumnya, warga hanya 

memanfaatkan madu untuk konsumsi 

pribadi atau keluarga. Pohon-pohon 

sebagai tempat tinggal lebah tetap 

dijaga, sudah ada kesepakatan warga 

agar tidak menebang pohon termasuk 

hutan sekitar. Jika dilanggar, didenda 

5 ekor sapi, sehingga dengan 

demikian hutan pun terawat. 

Pemasaran Madu Pollen diminati 

para pedagang madu dari berbagai 

daerah, termasuk Jakarta, dan mereka 

sering kewalahan dalam  melayani 

permintaan itu (Kompas, 2012). 

Keterkaitan antara pembelajaran 

ekonomi inovatif dalam konsep 

kegiatan ekonomi    yang berbasis 

ekologi 

Pembelajaran merupakan proses 

mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi 

pemahaman, pemahaman menjadi 

kearifan dan kearifan diarahkan 

menjadi suatu tindakan. Dalam 

pembelajaran ekonomi yang terjadi 

saat ini adalah pembelajaran yang 

hanya menuntun anak-anak pada 
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pengetahuannya seperti menghafal, 

setiap proses kegiatan ekonomi yang 

terjadi di masyarakat saat ini. Untuk 

itu proses pembelajaran ekonomi 

yang inovatif di kembangkan untuk 

memberikan anak ruang gerak untuk 

berpikir, memahami, menemukan, 

bertanya dan mampu berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya. 

Kegiatan ekonomi seperti 

produksi, konsumsi dan distribusi. di 

lingkungan sekolah guru sering 

memberikan materi, bagaimana cara 

memproduksi suatu barang, 

bagaimana cara mengonsumsinya 

hingga bagaimana cara 

pendistribusiannya. Dalam 

pengertiaannya peserta didik hanya 

diberikan ceramah yang belum pasti 

bahwa pelaksanaannya dalam 

kehidupan nyata sama dengan 

teorinya. Tahapan perubahan yang 

sederhana dapat kita ciptakan untuk 

membuat pembelajaran itu lebih 

menyenangkan dengan interaksi 

secara langsung tentang bagaimana 

kegiatan ekonomi tersebut terjadi 

dalam kehidupan nyata. 

Pembelajaran yang inovatif dan 

kegiatan-kegiatan ekonomi  yang 

sudah dijelaskan diatas dapat kita 

satukan dengan lingkungan alam 

kita. Interaksi dengan lingkungan ini 

juga adalah secara tidak langsung 

kita memperkenalkan kepada pesrta 

didik agar dapat menjaga 

kelestariaan lingkungannya/ sumber 

daya alamnya agar apa yang sudah 

menjadi ciri khas daerah tidak punah 

dari masa ke masa. Contoh, yang 

dapat kita pelajari disini adalah 

bagaimana peserta didik mengikuti 

atau bertanya tentang  kegiatan 

ekonomi masyarakat NTT khususnya 

daerah / desa POLLEN sebagai salah 

satu desa yang memiliki potensi alam 

yang sudah cukup terkenal yaitu 

hasil hutan berupa Madu. Pertanyaan 

yang dapat timbul adalah  

Bagaimanakah kita memproduksi 

madu?. Madu yang dihasilkan 

seringkali yang diketahui adalah 

madu yang sudah tersedia dalam 

bentuk kemasan. Peserta didik di 

ajak ke tempat pengolahan/ 

kelompok-kelompok tani yang 

membudidayakan madu. Disana ada 

penjelasan dari para petani madu 

bahwa  untuk memperoleh  madu 

maka ada caranya yang tidak semua 

orang mampu melakukannya karena 

seperti yang kita tahu bahwa madu 

identik dengan lebah yang kalau 

bersentuhan dengan manusia dapat 
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membahayakan manusia itu sendiri. 

Madu yang sudah dalam proses 

penyaringan, wadah yang digunakan 

disana masih menggunakan bekas 

botol minuman air mineral yang 

sudah dicuci bersih dan di keringkan. 

Wadah yang tidak bersih akan 

meledak ketika di buka dari 

kemasannya. Teknik dan cara inilah 

yang di komunikasikan dan 

ditunjukan inilah dengan tujuan agar 

peserta didik mengerti bagaimana 

cara produksi madu. 

Bagaimana cara mengonsumsi  

madu? Apa saja manfaatnya ketika 

dikonsumsi?. Peserta didik langsung 

menanyakan kepada petani 

bagaimana mengonsumsi madu yang 

benar dan manfaat apa saja yang 

terdapat dalam madu. Apakah setelah 

diambil madunya dari pohon dapat 

langsung dikonsumsi?. Petani 

menjelaskan bahwa madu yang 

dihasilkan harus melalui proses 

penyaringan dan kemudian bisa 

langsung diminum. Sarang lebahpun 

yang masih masak istilahnya dapat 

dikonsumsi. 

Beberapa manfaat madu sebagai 

berikut: (a). Menghilangkan 

kelelahan. Madu mengandung 

energi yang paling dibutuhkan 

neuron kortikal, fruktosa dan glukosa 

dalam madu mudah diserap tubuh, 

dan menambah manfaat nutrisi. (b). 

Menutrisi jantung. Madu 

memberikan nutrisi pada otot dan 

meningkatkan fungsi metabolisme 

jantung. (c). Melembabkan paru-

paru. Madu mengurangi peradangan, 

mengurangi dahak, dan meringankan 

batuk. (d).Membantu pencernaan. 

Madu meningkatkan sekresi asam 

lambung dan meningkatkan gerakan 

dalam pencernaan. Dia sering 

digunakan untuk mengobati masalah 

pencernaan seperti sembelit, diare, 

gangguan pencernaan, sakit maag 

dan radang perut dan usus. (e). 

Menenangkan pikiran. Kaya 

glukosa, vitamin, mineral 

magnesium dan kalsium, membantu 

meredakan ketegangan syaraf dan 

mempermudah orang untuk tidur 

tanpa efek samping depresi atau 

kelelahan. (f). Menyembuhkan 

luka. Dapat menghambat penyebaran 

bakteri dan peradangan, meredakan 

pembengkakan dan rasa sakit, 

menghilangkan otot mati, dan 

mempercepat penyembuhan luka. 

(g). Mengobati rasa sakit setelah 

menengguk minuman keras. 

Kandungan fruktosa tertentu dalam 
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madu membantu mengurai alkohol 

dan membantu memulihkan dari 

kondisi memabukkan, juga 

mengurangi sakit kepala akibat 

minum minuman keras terlalu 

banyak. (h). Perlindungan kulit. 

Merawat kulit secara baik, 

merupakan antioksidan yang luar 

biasa yang bersifat membersihkan 

bagi kulit, menghilangkan 

pemudaran warna kulit dan 

meningkatkan elastisitas kulit. 

Jenis dan manfaat jenis madu 

sangat beragam, biasanya tergantung 

dari bunga tanaman dominan yang 

menjadi sumbernya, seperti madu 

dari bunga randu, lengkeng, jati 

putih, mangga, dsb. Sedangkan, 

warna mulai dari kuning jernih 

sampai yang berwarna kehitam-

hitaman. 

Bagaimana cara 

mendistribusikannya? Peserta didik 

di berikan kesempatan untuk 

bertanya dan mencari tahu sendiri 

seperti apa kegiatan ekonomi yang 

terjadi pada pengolahan madu. 

Dengan diawasi oleh guru dan para 

petani anak dapat melihat bagaimana 

proses produksi, konsumsi dan 

distribusi. Setelah itu tahap 

pendistribusiannya, kurangnya 

ketersediaan wadah yang memadai 

inilah yang terkadang masih menjadi 

masalah. Pendistribusiannya masih 

secara manual yaitu didepan rumah-

rumah petani dibuat seperti tempat-

tempat jual bensin eceran dan masih 

menggunakan botol-botol bekas 

minuman air mineral atau bekas 

botol sirup. Namun dengan adanya 

pembelajaran dan survei dari 

berbagai pihak maka sekarang 

alokasinya pun sudah mulai 

dikembangkan dan 

pendistribusiannyapun sudah mulai 

keluar propinsi. 

 

KESIMPULAN  

Berdasar hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa dalam penerapan 

pembelajaran ekonomi inovatif 

dalam kegiatan ekonomi berbasis 

ekologi adalah dengan melakukan 

pembelajaran yang tidak 

konvensional. Peserta didik dilatih 

dan di ajak berani keluar kelas untuk 

mencari, menemukan, dan bertanya 

langsung kepada para petani tentang 

kegiatan ekonomi yang berhubungan 

langsung dengan lingkungan 

sekitarnya. Dari situlah peserta didik 

dapat dengan mudah memahami dan 
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mengetahui seperti apa teori dan 

prakteknya dalam kehidupan nyata. 
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Abstrak 

Terdapat banyak sumber belajar yang dapat dilakukan dalam belajar dan pembelajaran di kelas 

khususnya dalam mata pelajaran ekonomi. pengertian sumber belajar menurut Warsita 

(2008:209), sumber belajar adalah semua komponen sistem instruksional baik yang secara khusus 

dirancang maupun yang sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam hal ini sumber belajar dapat melalui apapun termasuk sumber belajar ekonomi yang 

melekat pada siswa. Sumber belajar ekonomi merupakan semua komponen yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran ekonomi, dan sumber belajar tersebut dapat menggunakan 

sumber belajar yang melekat pada siswa misalnya adalah bolpoin, pensil, tas, atau bahkan tongsis 

(Tongkat Narsis) yang dimiliki siswa, benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pembelajaran ekonomi dikelas. Tujuan gagasan ini adalah 1) Menganalisis kelayakan 

sumber belajar ekonomi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran Ekonomi .2). 

Mengembangkan pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan sumber belajar yang melekat pada siswa.3) Memberi rekomendasi kepada pihak 

sekolah yang menjadi tempat penelitian terkait pembelajaran ekonomi yang lebih bermakna. 

Kata Kunci : Sumber Belajar yang melekat, Pembelajaran Ekonomi    

 

Belajar merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilakukan manusia secara 

terus-menerus tanpa memandang usia, 

jenis kelamin, keadaan sosial, maupun 

keadaan ekonomi. Belajar menurut 

pandangan Piaget bahwa belajar 

merupakan pengetahuan dibentuk oleh 

individu, Sebab individu melakukan 

interaksi terus-menerus dengan 

lingkungan dan lingkungan tersebut 

mengalami perubahan. Adanya interaksi 

dengan lingkungan maka fungsi intelek 

semakin berkembang. Sedangkan 

menurut Gagne dalam bukunya The 

conditions of learning,1977 menyatakan 

bahwa “Belajar merupakan sejenis 

perubahan yang diperlihatkan dalam 

perubahan tingkah laku, yang 

keberadaannya berbeda dari sebelum 

individu berada dalam situasi belajar dan 

sesudah melakukan tindakan yang 

serupa itu.” Perubahan terjadi akibat 

adanya suatu pengalaman atau latihan. 

Belajar akan mempengaruhi 

setiap pemikiran seseorang maupun 

tindakannya. Belajar dalam hal ini 

bukan hanya mentransfer ilmu antara 

mailto:sriumi_mintarti@yahoo.co.id
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guru dengan siswa namun belajar 

adalah mengembangkan potensi 

siswa yaitu dalam ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotornya. Siswa 

diharapkan mampu menjadi tunas 

bangsa yang berkualitas dan dapat 

menjadi harapan masa depan bangsa. 

Belajar dapat dilakukan 

dimanapun, kapanpun, dan oleh 

siapapun. Belajar merupakan lapisan 

dalam dari sebuah pembelajaran. 

Proses belajar sangat berkaitan 

dengan pembelajaran. Kata 

pembelajaran adalah terjemahan dari 

“ instruction” yang banyak dipakai 

oleh dunia pendidikan di Amerika 

Serikat. Pengertian pembelajaran 

secara umum adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan interaksi antara guru 

dengan siswa ataupun siswa dengan 

siswa. Pembelajaran dilakukan guna 

meningkatkan mutu pendidikan di 

suatu Negara. Agus (2013: 18) 

mengemukakan bahwa”pembelajaran 

adalah usaha sadar guru untuk 

membantu siswa atau anak didik, 

agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. 

Pembelajaran di fokuskan kearah 

bagaimana seseorang mempengaruhi 

orang lain agar terjadi proses 

pembelajaran.  

Belajar dan pembelajaran yang 

terjadi dikelas yang dilakukan oleh 

guru sebagai tokoh sentral dan siswa 

adalah salah satunya belajar dan 

pembelajaran ekonomi. Ilmu 

ekonomi merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari aktivitas pelaku 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup agar mencapai kepuasan dan 

mata pelajaran ekonomi merupakan 

ilmu yang penting untuk siswa dalam 

menjalani kehidupan, melalui 

pemahaman ekonomi yang baik 

siswa dapat melakukan 

kehidupannya dengan baik dan dapat 

menjadi pelaku ekonomi secara 

mikro dengan benar dan nantinya 

akan menjadi bagian dari masyarakat 

dan negara dapat memilih dari 

berbagai pilihan yang tepat dalam 

bidang ekonomi.  

Terdapat banyak sumber belajar 

yang dapat dilakukan dalam belajar 

dan pembelajaran di kelas khususnya 

dalam mata pelajaran ekonomi. 

pengertian sumber belajar menurut 

Warsita (2008:209), sumber belajar 
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adalah semua komponen sistem 

instruksional baik yang secara 

khusus dirancang maupun yang 

sifatnya dapat dipakai atau 

dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini sumber 

belajar dapat melalui apapun 

termasuk sumber belajar ekonomi 

yang melekat pada siswa. Sumber 

belajar ekonomi merupakan semua 

komponen yang dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran ekonomi, dan 

sumber belajar tersebut dapat 

menggunakan sumber belajar yang 

melekat pada siswa misalnya adalah 

bolpoin, pensil, tas, atau bahkan 

tongsis (Tongkat Narsis) yang 

dimiliki siswa, benda-benda tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pembelajaran ekonomi 

dikelas.  

Penjelasan mengenai ilmu 

ekonomi yang belum bisa mewakili 

arti ekonomi yang sebenarnya ini 

mengakibatkan banyak kesalah-

pemahaman terhadap pengertian 

ilmu ekonomi. Pemahaman atas ilmu 

ekonomi hanya sampai pada 

kesadaran bahwa ekonomi 

merupakan ilmu yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari manusia. 

Padahal jika diperhatikan secara 

seksama, ekonomi lebih dari dekat 

dengan kehidupan manusia. Ekonomi 

sebagai hal yang melekat pada diri 

manusia. Tanpa disadari ekonomi 

telah melekat pada manusia bahkan 

semenjak manusia masih berbentuk 

janin. Melekatnya ekonomi pada diri 

manusia dapat diidentifikasi dari 

kegiatan rutinitas manusia sehari-hari 

terutama pada kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhanya. Senada 

dengan ekonomi, kelangkaan 

(Scarcity) adalah hal yang melekat 

pada diri manusia. Hal ini berkaitan 

pada sifat dasar manusia yang selalu 

memiliki keinginan. Ekonomi yang 

telah melekat pada diri manusia 

adalah hukum alam ekonomi yang 

pasti ada pada manusia yang hidup. 

Setiap manusia yang memiliki nyawa 

pasti memiliki kebutuhan dan harus 

dipenuhi untuk bertahan hidup. 

Ketika manusia memenuhi 

kebutuhanya, saat itu juga manusia 

sedang berekonomi.  

Penggunaan pembelajaran 

ekonomi dengan menggunakan 

sumber belajar ekonomi yang 

melekat pada siswa perlu adanya 

strategi pembelajaran yang 
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mencakup segala hal di dalamnya. 

Strategi pembelajaran tersebut 

berupa silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), strategi 

pembelajaran tersebut menggunakan 

dasar sebagai sumber belajar 

ekonomi yang melekat pada siswa. 

Hal dapat digunakan sebagai 

terobosan baru dalam pembelajaran 

ekonomi. Strategi yang baik, kreatif 

dan inovatif  akan membantu guru 

dan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 

KAJIAN LITERATUR 

Association of Educational 

Communication Technology (AECT) 

dalam Warsita (2008:209) 

mengatakan bahwa “sumber belajar 

sebagai semua sumber baik berupa 

data, orang, atau benda yang dapat 

digunakan untuk memberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi siswa”. 

Begitupun dengan Mulyasa 

(2004:48) mengatakan bahwa 

“sumber belajar dapat dirumuskan 

sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada 

siswa dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan dalam proses 

belajar mengajar”. 

Menurut Warsita (2008:209), 

sumber belajar adalah semua 

komponen system instruksional baik 

yang secara khusus dirancang 

maupun yang sifatnya dapat dipakai 

atau dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu Sudjana dan 

Rivai (2009:79) mengatakan bahwa 

sumber belajar adalah suatu daya 

yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung sebagian ataupun 

keseluruhan. Dengan semikian 

sumber belajar merupakan segala 

sesuatu baik yang didesain maupun 

menurut sifatnya dapat dipakai atau 

dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk memudahkan 

belajar siswa. 

Yunanto (2004:20) menyatakan 

bahwa sumber belajar adalah bahan 

yang mencakup media belajar, alat 

peraga, alat permainan yang mampu 

memberikan informasi maupun 

berbagai keterampilan kepada anak 

maupun orang dewasa yang berperan 

mendampingi anak dalam belajar. 

Arianti (2003:29) mengemukakan 
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bahwa sumber belajar merupakan 

segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai tempat atau 

asal belajar seseorang. Sudjana 

(2001:76) memperluas pengertian 

sumber belajar yakni daya yang bisa 

dimanfaatkan guna kepentingan 

proses belajar mengajar baik secara 

berlangsung maupun secara tidak 

langsung sebagian atau secara 

keseluruhan. Lebih lanjut menurut 

Yunanto (2004:20) sumber belajar 

ini dapat berupa tulisan (tulisan 

tangan atau hasil cetak), gambar, 

foto, nara sumber, benda-benda 

alamiah, dan benda hasil budaya.  

Dari beberapa pengertian 

menurut para ahli mengenai 

pengertian sumber belajar dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menunjang belajar 

dan pembelajaran dapat berupa 

media belajar, alat peraga, maupun 

alat permainan ataupun yang lain 

yang dapat membantu guru dan 

siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai 

(2009:76), masih banyak guru yang 

hingga saat ini mengartikan sumber 

belajar dalam arti sempit, yakni 

terbatas pada buku. Padahal sumber 

belajar memiliki makna yang luas, 

namun untuk membatasinya 

beberapa ahli pun mengklarifi-

kasinya berdasarkan sudut pandang 

dan pendekatan yang berbeda satu 

dengan yang lainya. Menurut 

Warsita (2008:212) ditinjau dari tipe 

asal usulnya, sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Sumber belajar yang 

dirancang (learning resource by 

design), yaitu sumber belajar yang 

secara khusus atau sengaja 

dirancang atau dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Contohnya: buku pelajaran 

modul, Program VCD pembelajaran, 

program audio pembelajaran, 

transparasi, CAI (Computer Assisted 

Instruction), programmed 

instruction, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah 

tersedia dan tinggal dimanfaatkan 

(Learning resources by utilization), 

yaitu sumber belajar yang secara 

tidak khusus dirancang atau 

dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran, tetapi dapat dipilih 

dan dimanfaatkan untuk keperluan 
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pembelajaran. Contohnya surat 

kabar, siaran televisi, pasar, pabrik, 

sawah, pabrik, museum, kebun 

binatang, terminal, pejabat 

pemerintah, tenaga ahli, pemuka 

agama, olahragawan, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, 

sumber belajar memiliki fungsi yang 

cukup signifikan terhadap proses 

belajar mengajar, dengan fungsi 

sumber belajar diatas maka sumber 

belajar sebisanya lebih dari sekedar 

LKS dan buku teks untuk membantu 

guru maupun siswa agar tercapai 

hasil belajar yang maksimal. 

Sumber belajar adalah faktor 

yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, tanpa adanya sumber 

belajar tidak mungkin siswa dapat 

melakukan proses belajar, sementara 

itu pada saat ini banyak orang yang 

hanya berfokus pada pengembangan 

situasi pengajaran dan pelajaran yang 

lebih baik, tetapi mungkin siswa 

dapat belajar jika tanpa ada 

kemudahan untuk menemukan 

sumber itu sendiri, apa yang akan 

mereka pelajari, seharusnya menjadi 

pokok utama dalam proses 

pembelajaran. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa 

“pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”. Di dalam 

Undang-undang tersebut jelaslah 

bahwa sumber belajar disamping 

pendidik mutlak diperlukan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

Hal ini disebabkan karena proses 

pembelajaran hanya akan 

berlangsung apabila terdapat 

interaksi antara peserta didik dengan 

sumber belajar dan pendidik. Dengan 

kata lain tanpa sumber belajar maka 

pembelajaran tidak mungkin dapat 

dilaksanakan secara optimal, karena 

tidaklah mencukupi untuk 

mewujudkan pembelajaran bila 

interaksi yang terjadi hanya antara 

peserta didik dan pendidik saja, yang 

sangat diperlukan pendidik terutama 

adalah perannya dalam memberikan 

motivasi, arahan, bimbingan, 

konseling, dan kemudahan (fasilitas) 

bagi berlangsungnya proses belajar 

dan pembelajaran yang dialami oleh 

peserta didik dalam keseluruhan 
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proses belajarnya, sedangkan sumber 

belajar berperan dalam menyediakan 

berbagai informasi dan pengetahuan 

yang diperlukan dalam 

mengembangkan berbagai 

kompetensi yang diinginkan pada 

bidang studi atau mata pelajaran 

yang dipelajarinya. Oleh karena itu 

sumber belajar yang beranekaragam, 

diantaranya bahan (media) 

pembelajaran memberikan 

sumbangan yang positif dalam 

peningkatan mutu pendidikan dan 

pembelajaran. 

Istilah ekonomi berasal dari 

Bahasa yunani yaitu Oikonomia yang 

terdiri dari dua suku kata yaitu oikos 

dan nomos. Oikos berarti rumah 

tangga, sedangkan nomos berarti 

aturan, sehingga oikomonia 

mengandung arti aturan rumah 

tangga. Oikonomia merupakan arti 

aturan rumah tangga. Oikonomia 

mempunyai arti aturan yang berlaku 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dalam suatu rumah tangga 

(Sukwiaty, 2007:101). Seiring 

dengan perkembangan zaman dan 

ilmu pengetahuan munculah ilmu 

yang disebut ilmu ekonomi. Paul A. 

Samuelson mengemukakan bahwa 

ilmu ekonomi sebagai sebuah studi 

tentang perilaku individu dan 

masyarakat dalam memilih cara 

menggunakan sumber daya yang 

langka dan memiliki beberapa 

alternatif penggunaan, dalam rangka 

memproduksi berbagai komoditas 

dan penyalurannya, baik saat ini 

maupun di masa depan kepada 

berbagai individu dan kelompok 

dalam suatu masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa mata 

pelajaran ekonomi adalah bagian dari 

mata pelajaran di sekolah yang 

mempelajari perilaku individu dan 

masyarakat dalam usaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang tak 

terbatas dengan alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas jumlahnya. 

KESIMPULAN 

1. Sumber belajar merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menunjang belajar dan 

pembelajaran dapat berupa media 

belajar, alat peraga, maupun alat 

permainan ataupun yang lain yang 

dapat membantu guru dan siswa 

dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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2. Sumber belajar yang ada dapat 

dijadikan sebagai skenario 

pembelajaran yang dapat dikemas 

berupa silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan buku panduan guru dan 

panduan siswa 

3. Sumber belajar ini dapat 

digunakan untuk guru di sekolah 

manapun dan dapat dioptimalkan 

tanpa membutuhkan biaya yang 

besar. 

DAFTAR RUJUKAN 

Aaker, David A, Rajeev Batra, John 

G.Myers, Advertising 

Management, New Jersey: 

Prentice Hall, 1996 

Abdullah.1992.Materi Pokok 

Pendidikan IPS-2: Buku 1, 

modul 1 Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

PPPG Tertulis. 

AECT.1986.Definisi Teknologi 

Pendidikan:Satuan Tugas dan 

Terminologi AECT 

(Terjemahan), Jakarta:PAU-

UT dan Rajawali Press. 

Agus.2013.Perbedaan Pembelajaran 

Kooperatif dan Pembelajaran 

Konvensional. 

Arianti.2003.Diary Tumbuh 

Kembang Anak usia 0-6 

tahun.Bandung: Read! 

Publishing House 

Fauzi, A.2004.Ekonomi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan, 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta.  

Hamzah B.Uno.2008.Teori Motivasi 

dan pengukurannya Analisis 

di Bidang pendidikan.Bumi 

Aksara:Jakarta 

Karwono.2007.Pemanfaatan Sumber 

Belajar Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas dan 

Hasil Pembelajaran. Makalah 

tentang seminar pada 

pemanfaatan sumber belajar  

Lipsey, Richard G.1981.Pengantar 

Ilmu Ekonomi.Jakarta: Rineka 

Cipta 

Mulyasa.2002.Manajemen Berbasis 

Sekolah.Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

1223 
 

Myrdal, Gunnar. 1957.Economic 

Theory and Underdeveloped 

Regions .London:Duckworth. 

Natalia.2013.Kajian Nilai Ekonomis 

dan Persepsi Masyarakat 

Terhadap Manfaat Eceng 

Gondok Di Desa Rowoboni 

Kabupaten Semarang Tahun 

2013.http://e-

journal.uaiy.ac.id/id/eprint/44

52. (online) 

Ploomp,Tjeerd.2010.Educational 

Design Research:an 

Introduction 

Ria.2014.Nilai Ekonomi Total Hutan 

Mangrove Desa Mangasari 

Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur.Vol 2 No 3, 

September 2013 (19-28). 

(online) 

Rohati.2011.Pengembangan Bahan 

Ajar SMP. 

Samuelson, Paul A. 2003. Mikro 

Ekonomi. Jakarta: Media 

Global Edukasi 

SanjayaW.2006.StrategiPembelaja-

ran.Jakarta:Kencana Prenada 

Media Grup 

Sastradiepora, Komaruddin.1991. 

Negara Berkembang. Jakarta: 

Bumi Aksara 

Setyowati, L.2011.Efektifitas 

Pengembangan 

penilaian.Jogyakarta: 

Universitas Gadjah Mada 

Smith, Adam (1776). An Inquiry into 

the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations, and Book 

IV 

Sudjana dan Rivai.2009.Media 

Pengajaran.Bandung:Sinar 

Baru Algensindo. 

Sukwiaty,dkk.2007.Ekonomi 2 

SMA/MA Kelas 

XI.Jakarta:Yudhistira 

Tarigan,Henry 

Guntur.2009.Pengajaran 

Analisis Kontraksi Bahasa . 

Bandung:Angkasa 

Trianto.2007.Model-model 

Pembelajaran Inovatif 

Berorientasi Kontruktivistik . 

Jakarta: Prestasi Pustaka 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

1224 
 

Universitas Negeri 

Malang.2010.Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah skripsi, 

Tesis, Disertasi, Artikel, 

makalah, Laporan Penelitian 

Edisi Keempat.Malang:Biro 

Administrasi, Akademik 

Perencanaan dan Sistem 

Informasi bekerjasama dengan 

Penerbit Universitas Negeri 

Malang. 

Warsita.B.2008.Teknologi 

Pembelajaran, Landasan dan 

Aplikasinya.Jakarta:Rineka 

Cipta. 

Witjaksono,M.2010.Peningkatan 

Kualitas Proses dan Hasil 

Pembimbingan Skripsi 

Mahasiswa Melalui 

Implementasi pos-

Skripsi.Jurusan Ekonomi 

Pembangunan.Fakultas 

Ekonomi.Universitas Negeri 

Malang. 

Yunanto.2004.Sumber Belajar Anak 

Cerdas.Jakarta:Grasindo 

 

 

 

 

 

 

 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 
 

1225 
 

PELESTARIAN BUDAYA TENUN BUNA  

DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN 

(STUDI ETNOGRAFI MASYARAKAT ADAT SONAF MAUBES) 

 
Petrus Richardus Tas’au 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

email: richard.peter22gpk@gmail.com 

 

Abstrak 

Tenun buna merupakan salah satu jenis tenunan khas masyarakat Nusa Tenggara Timur 

khususnya di wilayah sonaf maubes (Kerajaan Maubesi), Kecamatan Insana, Kabupaten Timor 

Tengah Utara. Tenun buna menggunakan motif geometris, dimana setiap motif merupakan  

perwakilan suku-suku yang mendiami wilayah kerajaan dalam tatanan struktur adat masyarakat 

sonaf maubes. Perkembangan tenun buna di era modern mengalami kendala dalam budidaya, 

dimana kurangnya minat dari generasi penerus,  pemahaman nilai-nilai budaya yang sangat 

terbatas dan pengaruh persaingan pasar yang dibawa kaum pedagang dari bugis makasar (kain 

lipa) maupun dari pedagang jawa (Kain batik). Tujuan dari penelitian ini untuk memotivasi 

generasi penerus agar tetap menjaga dan melestarikan budaya tenun buna. Melalui kelompok-

kelompok penenun, diciptakanlah sebuah industrialisasi desa yang dapat mengembangkan potensi 

ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang dilaksanakan 

dengan tiga tahap observasi. Observasi pertama adalah observasi deskriptif untuk merumuskan 

analisis domain, kedua adalah observasi terfokus untuk mendapatkan analisis taksonomi, dan 

terakhir adalah observasi terseleksi untuk mendapatkan analisis kompensial. 

Kata Kunci : Tenun Buna, Ekonomi Kerakyatan, Etnografi 

 

Ragam budaya Indonesia 

merupakan perwujudan dari budaya 

daerah yang memperkaya budaya 

nasional. Salah satu kekayaan ragam 

budaya nasional dalam berpakaian 

adalah kain tenun. Kain tenun 

merupakan ragam hias di Indonesia 

yang tersebar luas di setiap wilayah 

nusantara dari sabang sampai 

merauke, dengan ciri motif, corak, 

warna dan pemaknaan yang 

beragam. Fister (dalam W. 

Pattinama; 2011:1) menjelaskan 

Indonesia diakui sebagai salah satu 

negara penghasil seni tenun terbesar 

di dunia, khususnya dalam hal 

keanekaragaman hiasannya. Jenis 

tenun yang di kembangkan di 

Indonesia ada tiga jenis yakni tenun 

songket, tenun ikat dan tenun buna . 

Tenun Buna merupakan  merupakan 

kerajinan asli masyarakat adat suku-

suku di sonaf maubes, wilayah pulau 

Timor propinsi Nusa Tenggara 

Timur. Tenun buna pada masyarakat 

tersebut memiliki arti dan makna 

tentang peradaban masyarakat adat di 

sonaf maubes. Menggunakan motif 

geometris, tenun buna memaknai 

setiap motif sebagai perwakilan 

mailto:richard.peter22gpk@gmail.com
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suku-suku yang mendiami wilayah 

kerajaan maubesi dalam tatanan 

struktur adat masyarakat sonaf 

maubes dengan arti dan fungsi 

masing-masing suku dalam 

menjalankan pemerintahannya. 

Sejarah perkembangan tenun 

buna baru di kenalkan kepada 

kalangan bangsawan pada masa 

pemerintahan usif (raja) Usfinit 

sebagai raja tertinggi. Dalam mitos 

dan cerita rakyat disebut be’e (Nenek 

Moyang)  Sani Finit sebagai penenun 

buna pertama. Maha karya tersebut 

kemudian digunakan sebagai tais 

(kain sarung perempuan) bagi ibu 

yang baru saja melahirkan, dalam 

sebuah ritual keluarga raja usfinit 

yang di kenal dengan tapoin liana 

(Upacara mengeluarkan anak setelah 

melahirkan). Jenis tenun ini 

kemudian di kenalkan pada 

masyarakat luas pada masa 

pemerintahan eksekutif  Usif  (raja) 

Taolin (1913-1933) (Usfinit 

Alexander 2003;49). Masyarakat luas 

kemudian mulai membuat tenun 

buna  untuk kalangan terbatas yakni 

kalangan Usif (raja) dan kalangan 

bangsawan lain secara hierarki. 

Perjalanan tenun buna akhirnya di 

gunakan dalam upacara-upacara adat 

oleh masyarakat adat kelompok suku 

amaf  dan meluas kepada rakyat 

biasa (kolo manu). Dalam 

perkembangannya Tenun buna 

mendapat tempat utama sebagai 

tenun yang mempunyai kualitas 

nomor satu dan di gunakan sebagai 

belis (mas kawin) dan upacara-

upacara adat lainnya. Pada 

masyarakat adat dalam wilayah 

kerajaan maubesi kemudian 

berkembanglah motif tenun buna 

dengan berbagai pemaknaan di setiap 

suku pengembang di sekitar wilayah 

kekuasaan sonaf maubes. 

Era globalisasi ini menjadi 

sebuah kendala ketika mulai 

berkurangnya penenun buna yang 

mau mengembangkan tenun buna. 

Faktor utama dalam kendala tersebut 

adalah waktu pengerjaan yang 

menyita banyak waktu dalam 

beraktifitas dan berkurangnya minat 

generasi penerus yang mulai 

terpengaruh oleh tawaran praktis 

pasar pakaian yang dibawa kaum 

pedagang dari bugis makasar (kain 

lipa) maupun dari pedagang jawa 

(Kain batik). Perkembangan tenun 

buna yang tergusur oleh tawaran 
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praktis kaum pedagang asal  bugis 

dan jawa, membuat tenun buna 

hanya ditenun untuk keperluan 

upacara adat dan sebagai souvenir 

untuk para pendatang yang mampir. 

Melihat hal tersebut, oleh penulis 

tergerak untuk kembali 

membudidayakan tenun buna dengan 

memperkenalkan ke masyarakat luas 

melalui penenun-penenun lokal yang 

diberdayakan. Dengan bertindak 

sebagai partisipan, penulis ingin 

kembali menumbuhkan kegiatan 

menenun buna dalam masyarakat 

yang kemudian menjadi suatu tradisi 

yang tidak tenggelam di tengah arus 

persaingan pasar moderen.  

Menggunakan studi etnografi 

penulis berusaha menganalisis, 

menginterpelasi dan 

mendeskripsikan pola-pola perilaku, 

kebiasaan dan budaya sama (culture 

sharing) yang berkembang seiring 

berjalannya waktu (Jhon Creswell, 

2015 ;932). Sesuai pendekatan 

tersebut maka peneliti sebagai pihak 

observer berusaha memotret pola-

pola perilaku dengan menggunakan 

pendekatan yang berfokus pada 

kelompok masyarakat di sonaf 

maubes. Sebagai langkah awal 

peneliti berupaya mengobservasi dan 

wawancara untuk mengumpulkan 

data awal dilapangan. Inti dari 

pendekatan ini kemudian menjadi 

rujukan dalam menentukan fokus 

penelitian berikutnya. Kebudayaan 

yang cenderung tidak berkembang 

ini kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat itu sendiri  karena 

lemahnya pengorganisasian di dalam 

menjalankan fungsi regenerasi. 

Sehingga pendekatan etnografi 

mengambil   

Upaya pelestarian diyakini 

sebagai sebuah usaha ekonomi 

kerakyatan yang menawarkan 

pendekatan kekeluargaan. Keluarga 

dipilih karena merupakan tempat 

seseorang mulai mendapatkan 

pendidikan pertama dan utama. 

Proses ini harus di dorong untuk di 

perkenalkan secara baik dan menarik 

apabila masyarakat  masih 

memuliakan Tenun buna sebagai 

salah satu budaya daerah yang 

bernilai ganda dalam pemaknaan. 

Partisipasi pemerintah daerah beserta 

seluruh lapisan masyarakat yang 

mendiami daerah ini, wajib 

menanamkan ilmu pengetahuan 

tersebut guna mendukung tumbuh 
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kembang budaya tenun beserta nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. 

Proses ini juga diyakini sebagai 

proses yang akan menghidupkan dari 

sisi kemanfaatan ekonomi karena 

bisa di jadikan industri kerajinan 

tenun di desa. Sarbini Sumawinata 

(dalam Sujito Ari 2006), 

menawarkan pemikiran alternatif, 

apa yang dikenal dengan ekonomi 

kerakyatan melalui industrialisasi 

desa. Konsep ini  dimunculkan untuk 

menjawab kebutuhan pengembangan 

ekonomi desa, khususnya sejak 

terjadi kegagalan transformasi 

ekonomi di jaman revolusi hijau. 

Industrialisasi desa, menurutnya 

ditandai adanya model transformasi 

teknologi dan ilmu pengetahuan 

dalam pemanfaat sumber daya lokal 

dengan basis pengelolaan oleh 

masyarakat dan pemerintah desa. 

Model industrialisasi ini, juga 

ditandai oleh kepekaan pada 

pengelolaan lingkungan, lebih 

menyerap tenaga kerja (padat karya) 

dan bukan padat modal, penggunaan 

teknologi madya, serta berorientasi 

pada kebutuhan jangka panjang 

(sustainable). Tentu sangat berbeda 

dengan model-model eksploitasi 

sumber daya alam yang selama ini 

diterapkan melalui jargon 

modernisasi desa, yang nyata 

membawa dampak kesenjangan, 

ketergantungan, dan marginalisasi. 

Konsep ekonomi kerakyatan ini 

sejalan dengan kajian tentang 

tenunan dari pemerintah daerah NTT 

juga menegaskan tentang mulianya  

produk asli masyarakat pulau Timor 

sebagai kebutuhan sandang yang 

memiliki pemaknaan ganda terhadap 

kebutuhan kegiatan adat (Dalam 

Upacara Kelahiran, Upacara 

kematian, Sebagai Mahar/Mas 

Kawin) juga di pergunakan sebagai 

Pertukaran Budaya dalam unsur 

persamaan atau Kesatuan (UPTK 

NTT 2007 ;44).  

Berangkat dari masalah pada 

pendahuluan tersebut  maka, sudah 

selayaknya masyarakat yang 

mendiami pulau Timor wajib 

memaknai kembali budaya kain 

tenun buna sebagai identitas daerah 

Timor Tengah Utara khususnya 

wilayah kerajaan maubesi yang patut 

dibanggakan. Sehingga penekanan 

peneliti yakni masihkah perlu kain 

tenun buna dimuliakan sebagai 

identitas daerah yang mendukung 
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budaya nasional? Siapa dan 

bagaimana cara yang diperlukan 

dalam usaha memuliakankain tenun 

Timor? Apakah tenun buna  mampu 

menghidupkan ekonomi kerakyatan 

masyarakat sekitar? 

METODE PENELITIAN 

Studi Etnografi sebagai metode 

penelitian tenun buna  pada sonaf 

maubes (Kerajaan Maubesi) 

Studi etnografi merupakan 

sebuah metode penelitian terhadap 

masalah budaya yang mempunyai 

porsi tersendiri di dalam sekian 

banyak metode yang di teliti oleh 

para perintis peneliti dengan 

pendekatan kualitatif. Harris( dalam 

Creswell 2014:125) menuturkan 

etnografi merupakan suatu desain 

kualitatif yang penelitiannya 

mendeskripsikan dan menafsirkan 

pola yang sama dari nilai, perilaku, 

keyakinan dan bahasa dari suatu 

kelompok berkebudayaan sama. 

Etnografi atau ethnography, dalam 

bahasa Latin: etnos berarti bangsa, 

dan grafein yang berarti melukis atau 

menggambar; sehingga etnografi 

berarti melukiskan atau 

menggambarkan kehidupan suatu 

masyarakat atau bangsa. Oleh karena 

itu, etnografi merupakan: 1) 

Pekerjaan antropolog dalam 

mendiskripsikan dan menganalisis 

suatu kebudayaan, yang tujuan 

utamanya adalah memahami suatu 

pandangan (pengetahuan) dan 

hubungannya dengan kehidupan 

sehari-hari (perilaku) guna 

mendapatkan pandangan dunia 

masyarakat yang diteliti (Spradley, 

2006:3). 2)Komponen penelitian 

yang akar antropologinya 

berdasarkan kegiatan peneliti untuk 

memahami cara orang-orang 

berinteraksi dan bekerjasama melalui 

fenomena teramati dalam kehidupan 

sehari-hari (Mulyana, 2013:161).  

Etnografi sebagai metode tertua 

dalam riset kualitatif sangat penting 

untuk penelitian-penelitian sosial 

yang mempunyai beberapa 

karakteristik yaitu (1) menggali atau 

meneliti fenomena sosial, (2) data 

tidak terstruktur; (3) kasus atau 

sample sedikit; (4) dilakukan analisis 

data dan interpretasi data tentang arti 

dari tindakan manusia (human 

action). Inti dari etnografi adalah 

upaya untuk memperhatikan makna-

makna tindakan dari kejadian yang 

menimpa orang yang kita pahami. 
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Etnografi mengkaji pekerjaan yang 

mendeskripsikan tentang suatu 

kebudayaan. Tujuan utama dari 

aktivitas ini adalah untuk memahami 

suatu pandangan hidup dari sudut 

pandang budaya masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan oleh 

John.W Creswell (2014:125) 

penelitian etnografi sebagai proses 

dimana etnografi melibatkan 

pengamatan yang luas terhadap 

kelompok tersebut, sering kali 

melalui pengamatan yang luas 

terhadap kelompok tersebut, sering 

kali melalui pengamatan partisipan 

yang penelitinya menenggelamkan 

diri dalam kehidupan sehari-hari dari 

masyarakat tersebut, mengamati dan 

mewawancarai para partisipan dalam 

kelompok tersebut. Oleh karena itu, 

penelitian etnografi melibatkan 

aktivitas belajar mengenai dunia 

orang yang telah belajar melihat, 

mendengar, berbicara, berpikir dan 

bertindak dengan cara yang berbeda 

dalam setiap kebudayaannya.  

Menurut Audifak (2003:264), 

etnografi digunakan untuk meneliti 

perilaku manusia dalam lingkungan 

spesifik alamiah. Etnografer 

berusaha menangkap sepenuh 

mungkin, dengan berdasar pada 

perspektif orang yang diteliti, serta 

cara orang menggunakan simbol 

dalam konteks spesifikTujuan 

penelitian ini untuk menumbuhkan 

kembali budaya lewat tenun buna 

bagi masyarakat umum dan pada 

masarakat di wilayak kerajaan 

maubesi khususnya.Pada dasarnya 

etnografi seperti halnya 

dikemukakan oleh Muhajir (dalam 

Aspiati, 2015) bahwa etnografi 

merupakan model penelitian yang 

mempelajari peristiwa kultural, yang 

menyajikan pandangan hidup subjek 

yang ada dalam objek studi yang 

diteliti. Etnografi bertujuan 

menguraikan suatu budaya secara 

menyeluruh, yakni semua aspek 

budaya, baik yang bersifat material 

seperti artefak (alat-alat, pakaian, 

bangunan, dan sebagainya) dan yang 

abstrak seperti pengalaman, 

kepercayaan, norma, dan sistem nilai 

kelompok yang diteliti.  

Sejalan dengan hal tersebut, 

maka etnografi digunakan sebagai 

metodologi dalam menemukan 

makna dari  ekonomi kerakyatan  

yang ditumbuhkan pada masyarakat 

di kecamatan Insana yang menjadi 
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fokus penelitian. Hal ini diharapkan 

dapat dideskripsikan melalui 

pengamatan terhadap tingkah laku 

dalam melakukan  upaya budidaya 

yang di regenerasikan kepada 

generasi muda. Dengan pendekatan 

metode ini peneliti menggali apa 

yang ada dalam pikiran mereka 

tentang budaya tenun Buna, serta 

menjelaskan lewat kata-kata dan 

tindakan mereka melalui wawancara. 

Inti dari etnografi merupakan 

suatu upaya dalam memperhatikan 

makna tindak kejadian-kejadian yang 

menimpa orang yang ingin kita 

pahami. Beberapa makna 

terekpresikan secara langsung dalam 

bahasa dan nada juga yang diterima 

dan disampaikan secara tidak 

langsung melalui kata-kata dan 

perbuatan (Audifak dalam Aspiati, 

2015). Tetapi dalam setiap 

masyarakat, orang akan tetap 

menggunakan sistem makna yang 

kompleks ini untuk mengatur tingkah 

laku mereka, untuk memahami diri, 

memahami orang lain, dan untuk 

memahami dunia di mana mereka 

hidup. 

Berdasarkan tujuan penelitian 

maka dapat dijelaskan bahwa 

tahapan awal dalam proses penelitian 

etnografi adalah memilih situasi 

lapangan, dalam hal ini adalah proses 

budidaya tenun buna. Tahapan kedua 

setelah memasuki lapangan adalah 

dimulai dengan menetapkan seorang 

informan kunci "key informant", 

dalam konteks penelitian ini adalah 

informan yang berwibawa dan 

mampu "membuka pintu'' kepada 

peneliti untuk memasuki situs 

(budaya) penelitian. Setelah itu 

peneliti melakukan wawancara 

kepada informan tersebut dengan 

membuat catatan hasil wawancara. 

Berdasarkan hasil wawacara tersebut 

peneliti melakukan tiga tahapan 

observasi untuk mendapatkan tiga 

analisis.Observasi pertama adalah 

observasi deskriptif untuk 

merumuskan analisis 

domain.Observasi kedua adalah 

observasi terfokus untuk 

mendapatkan analisis 

taksonomi.Tahapan observasi 

terakhir adalah observasi terseleksi, 

untuk mendapatkan analisis 

kompensial (komponen).Berdasarkan 

tahapan-tahapan ini, kemudian 

dilakukan analisis tema untuk 

menentukan temuan budayanya. 
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Kemudian dalam tahap akhir, 

peneliti melakukan tahapan 

penulisan laporan etnografisnya. 

Tahapan analisis etnografi 

menurut Spradley dalam (Aspiati, 

2015) merupakan pengujian 

sistematis dalam menentukan bagian-

bagian, hubungan di antara bagian-

bagian, serta hubungan secara 

keseluruhannya.Analisis domain 

merupakan kata-kata yang dinilai 

berhubungan dengan latar belakang 

dan rumusan masalah dalam 

penelitian.Analisis taksonomi 

ditujukan dalam menentukan dan 

memilah domain-domain mana yang 

perlu untuk dapat diobservasi lebih 

lanjut hingga ditemukan tema-tema 

budayanya.Tahapan analisis ini 

adalah penentuan fokus. Analisis 

selanjutnya adalah analisis 

komponen (kompensial), yaitu 

pengerucutan dalam pembentukan 

kelompok atau kategori dari istilah 

pencakup dan hubungan semantiknya 

dawn analisis taksonominya. Di 

mana tahapannya adalah dengan 

mengajukan pertanyaan 

kontras.Tahapan akhir yaitu 

menemukan tema-tema budaya yang 

mengerucut dan sesuai dengan 

perumusan masalahnya secara 

spesifik. Berdasarkan analisis dan 

temuan-temuan (budaya) tersebut 

peneliti membuat laporan 

etnografinya. 

Lokasi penelitian yang dijadikan 

sebagai situs dalam penelitian ini 

adalah Propinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) Kabupaten Timor 

Tengah Utara. Penelitian ini 

dilakukan di kecamatan Insana 

dimana kecamatan Insana merupakn 

satu-satunya kecamatan yang 

merupakan tempat bertumbuhnya 

dan di kembangkan tenun buna 

tersebut. Deskripsi geografis 

kecamatan Insana merupakan salah 

satu kecamatan di kabupaten Timor 

Tengah Utara di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang wilayahnya 

terletak di .Kabupaten Timor Tengah 

Utara adalah sebuah kabupaten yang 

terletak di provinsi Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten 

berada di Kota Kefamenanu. Luas 

wilayahnya adalah 2.669,7 km²π 

dengan jumlah pendududuk sekitar 

229.000 jiwa (2010). 

Secara astronomis, posisi 

Kabupaten Timor Tengah Utara 

(TTU) terletak antara 90 02  48  LS 
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– 90 37  36  LS dan antara 1240 04  

02  BT-1240 46  00  BT. Batas-batas 

wilayah administratif adalah sebelah 

Selatan dengan wilayah Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, sebelah Utara 

dengan wilayah Ambenu (Timor 

Leste) dan Laut Sawu, sebelah Barat 

dengan wilayah Kabupaten Kupang 

dan Timor Tengah Selatan, serta 

sebelah Timur berbatasan dengan 

wilayah Kabupaten Belu.Wilayah 

Kabupaten TTU merupakan daerah 

daratan dengan luas 2.669,70 km2 

atau hanya sekitar 5,6 persen dari 

luas daratan. Sedangkan sebagian 

wilayah TTU yang berbatasan 

dengan laut sawu atau lazim dikenal 

dengan sebutan wilayah pantura 

memiliki luas lautan  + 950 km2 

dengan panjang garis pantai 50 km 

(Kab TTU,2016).  

PEMBAHASAN 

Menggunakan model Penelitian 

Etnografi, kemudian oleh peneliti 

berusaha mengumpulkan data awal 

dengan melakukan observasi, 

wawancara dan mencatat pola 

perilaku dari beberapa waktu untuk 

dijadikan data awal. Dalam studi 

etnografi di wilayah kerajaan 

maubesi, peneliti berhasil 

mendapatkan gambaran awal tentang 

perlunya memuliakan tenun buna 

karena tenun buna memiliki banyak 

nilai yang terkandung di dalamnya 

dan makna dari setiap tenun buna 

yang di lakukan oleh pengembang di 

setiap suku di wilayah kerajaan 

maubesi. Sehingga observasi awal ini 

boleh menjadi sebuah rujukan dalam 

pengembangan penelitian tenun buna 

di wilayah kerajaan maubesi. 

Penelitian terdahulu telah banyak 

yang menulis tentang budaya tenun 

yang menonjolkan kekhasan tenun 

dari masing-masing daerah dan 

berbagai permasalahan yang di amati 

lalu kemudian di teliti untuk di 

jadikan senuah solusi bagi 

masyarakat sekitar dan menjadi 

rujukan bagi peneliti peneliti 

selanjutnya. Luh Wina Sadevi dan 

Juhrah Singke (Mei 2015) dalam 

penelitiannya tentang Perkembangan 

ragam hias, motif, dan warna tenun 

ikat gringsing di desa tenganan 

pegringsingan, Bali mendeskripsikan 

secara rinci mulai sejarah tenun ikat 

gringsing yang kemudian 

berkembang karena pengaruh luar 

yang menyebabkan kreasi dan 

inovasi tenun yang mulanya hanya 
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21 motif menjadi 25 motif dan corak 

yang makin variatif dan 

menyesuaikan permintaan pasar. 

Maria Nona Elvida Pembuatan kain 

tenun ikat maumere di desa wololora 

kecamatan lela kabupaten sikka 

propinsi Nusa TenggaraTimur 

(desember 2015), menguraikan 

pemaknaan nilai-nilai dalam 

pembuatan tenun ikat maumere di 

desa wolowora . Nilai nilai itu antara 

lain nilai spritual (religio-magi), nilai 

politis (dikaitkan dengan ritual-ritual 

adat dan oleh pemangku adat), dan 

nilai sosial-ekonomis (sebagai denda 

adat untuk mengembalikan 

keseimbangan sosial). Juga makna 

yang dalam dapat ditemukan dalam 

pemakaian kain tenun berdasarkan 

corak-motifya. Sehingga peneliti 

berniat menumbuhkan kembali 

budaya tenun buna dengan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya 

sehingga menjadi sebuah budaya 

yang tetap lestari dan dapat di 

regenerasi kepada penenun-penenun 

muda.  

Tenun Buna dalam pemaknaan 

nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya memiliki beberapa nilai 

diantaranya : 1) Nilai Sejarah 

menjelaskan bahwa tenun buna baru 

di kenalkan kepada kalangan 

bangsawan pada masa pemerintahan 

usif (raja) Usfinit sebagai raja 

tertinggi. Dalam mitos dan cerita 

rakyat disebut be’e (Nenek Moyang)  

Sani Finit sebagai penenun buna 

pertama. Maha karya tersebut 

kemudian digunakan sebagai tais 

(kain sarung perempuan) bagi ibu 

yang baru saja melahirkan, dalam 

sebuah ritual keluarga raja usfinit 

yang di kenal dengan tapoin liana 

(Upacara mengeluarkan anak setelah 

melahirkan). Jenis tenun ini 

kemudian di kenalkan pada 

masyarakat luas pada masa 

pemerintahan eksekutif  Usif  (raja) 

Taolin (1913-1933) (Usfinit 

Alexander 2003;49). Masyarakat luas 

kemudian mulai membuat tenun 

buna  untuk kalangan terbatas yakni 

kalangan Usif (raja) dan kalangan 

bangsawan lain secara hierarki. 

Perjalanan tenun buna akhirnya di 

gunakan dalam upacara-upacara adat 

oleh masyarakat adat kelompok suku 

amaf  (Bapak) dan meluas kepada 

rakyat biasa (kolo manu). 2) Nilai 

Budaya yang paling menonjol pada 

masyarakat adat ini adalah tradisi 
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yang masih dipertahankan hingga 

kini yakni upacara Tapoin Liana 

(Upacara Mengeluarkan anak setelah 

melahirkan) dimana pada prosesi ini, 

kaum wanita diwajibkan 

menggunakan tais (Kain sarung 

tenun wanita) yang bermotif buna, 

sedangkan ibu yang melahirkan di 

selimuti kain buna asli tenunan Be’e 

sani Finit (Nenek). . 3) Nilai Sosial 

dimana pada masyarakat Sonaf 

Maubes menjadikan tenun Buna 

sebagai Tenunan khusus Raja dan 

keluarga serta golongan raja-raja di 

sekitar sonaf maubes. Sehingga pada 

masyarakat setempat dengan mudah 

mengenal para (usif) raja dari jenis 

tenunan buna tersebut. Tenun buna 

juga dipandang sebagai sebuah 

kerajianan yang mampu mempererat 

kekeluargaan dimana pada upacara 

kematian (Abtai nitu) Menyelimuti 

Almarhum dengan kain tenun. 

4).Nilai Ekonomi yakni kain tenun 

buna juga menjadi sebuah sumber 

pengahsilan tambahan dimana 

menjadi salah satu syarat bagi yang 

akan menikah dimana seorang gadis 

desa dinilai pantas berkeluarga 

apabila ia sudah dapat menenun 

selimut atau sarung (Usfinit 

Alexander 2003;20). Hal ini 

dimaksud agar sang ibu di sela-sela 

waktu mengasuh anak atau 

mengerjakan pekerjaan di rumah 

dapat mengisi waktu tersebut dengan 

menenun dan hasilnya dapat 

dijadikan sumber pengahsilan 

tambahan.    

Nilai nilai ini yang kemudian 

hilang di masyarakat dan menjadi 

sebuah kegagalan masyarakat sonaf 

maubes memperkenalkan atau 

meregenerasikan kepada generasi 

muda. Dengan konsep ekonomi 

kerakyatan, peneliti mencoba 

membudayakan penenun muda 

sebagai penenun generasi berikut dan 

menjadikan sebuah kebutuhan 

sandang sehingga mampu 

memanfaatkan potensi yang ada di 

wilayah sekitar. Hal ini sejalan 

dengan konsep ekonomi kerakyatan 

yang di teliti oleh  Fredrik Benu 

(Desember 2002) ekonomi 

kerakyatan dan pemberdayaan 

ekonomi rakyat: (suatu kajian 

konseptual)  Ekonomi rakyat tumbuh 

secara natural karena adanya 

sejumlah potensi ekonomi 

disekelilingnya.  Mulanya  

bertumbuh tanpa adanya insentif 
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artifisial apapun, atau dengan kata 

lain hanya mengandalkan naluri 

usaha dan kelimpahan sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia, serta 

peluang pasar. Potensi potensi ini 

yang kemudian memunculkan 

sebuah pasar dimana mampu 

menumbuhkan permintaan dan 

penawaran di masyarakat. Konsep 

ekonomi kerakyatan ini juga diyakini 

mampu menembus pasar global 

karena dibangun dari masyarakat 

sebagai fondasi.  Dengan 

menggendeng berbagai pihak dan 

campur tangan pemerintah, sangat 

memungkinkan untuk terciptanya 

sebuah pasar yang seimbang dan 

pasar yang di idamkan. Hasil yang 

diharapkan adalah terciptanya 

struktur ekonomi yang berimbang 

antar pelaku ekonomi dalam negeri, 

demi mengamankan pencapaian 

target pertumbuhan (growth) (Gillis 

et al., 1987) 

 

PENUTUP 

Tenun Buna kemudian  menjadi 

produk unggulan dan kebanggaan 

suku-suku di kecamatan Insana 

Khususnya wilayah kerajaan 

maubesi, karena jenis tenun ini 

merupakan tenunan yang memiliki 

jiwa historis. Pemaknaan historis 

tenun buna ini karena jenis tenun 

buna merupakan tenunan yang di 

khususkan kepada kelompok Raja 

dan Bangsawan pada jaman kerajaan 

pemerintahan raja raja  berkuasa di 

pulau Timor. Tenun Buna yang 

awalnya di kenal orang sebagai 

kekayaan daerah dengan corak dan 

motif geometris ini menjadi lebih 

berharga nilai ekonomisnya karena 

proses pembuatan yang 

membutuhkan kesabaran dan 

ketelitian serta cinta yang begitu 

mendalam dari wanita-wanita 

penenun. Dalam kehidupan sehari-

hari,masyarakyat kerajaan maubesi 

mengharuskan seorang wanita muda 

yang ingin menikah, harus sudah 

cukup mahir menenun. Hal ini 

dimaksudkan karena secara 

kemandirian mental, proses menenun 

membutuhkan kesabaran yang ekstra. 

Sedangkan bila kita pandang dari 

segi ekonomi, bisa membantu 

menambah penghasilan keluarga. 

Usaha ini juga diyakini sebagai 

sebuah usaha ekonomi kerakyatan 

yang menawarkan pendekatan 

kekeluargaan. Keluarga dipilih 
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karena merupakan tempat seseorang 

mulai mendapatkan pendidikan 

pertama dan utama. Proses ini harus 

di dorong untuk di perkenalkan 

secara baik dan menarik apabila 

masyarakat Timor masih 

memuliakan Tenun sebagai salah 

satu budaya daerah yang bernilai 

ganda dalam pemaknaan. Hal ini 

mensyaratkan agar pemerintah 

daerah beserta seluruh lapisan 

masyarakat yang mendiami daerah 

ini, wajib menanamkan ilmu 

pengetahuan tersebut guna 

mendukung tumbuh kembang 

budaya tenun beserta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Proses ini 

juga diyakini sebagai proses yang 

akan menghidupkan dari sisi 

kemanfaatan ekonomi karena bisa di 

jadikan industri kerajinan tenun di 

desa. Sarbini Sumawinata dalam 

Sujito Ari (2006), menawarkan 

pemikiran alternatif, apa yang 

dikenal dengan ekonomi kerakyatan 

melalui industrialisasi desa. Konsep 

ini  dimunculkan untuk menjawab 

kebutuhan pengembangan ekonomi 

desa, khususnya sejak terjadi 

kegagalan transformasi ekonomi di 

jaman revolusi hijau. Industrialisasi 

desa, menurutnya ditandai adanya 

model transformasi teknologi dan 

ilmu pengetahuan dalam pemanfaat 

sumberdaya lokal dengan basis 

pengelolaan oleh masyarakat dan 

pemerintah desa. Model 

industrialisasi ini, juga ditandai oleh 

kepekaan pada pengelolaan 

lingkungan, lebih menyerap tenaga 

kerja (padat karya) dan bukan padat 

modal, penggunaan teknologi madya, 

serta berorientasi pada kebutuhan 

jangka panjang (sustainable). Tentu 

sangat berbeda dengan model-model 

eksploitasi sumberdaya alam yang 

selama ini diterapkan melalui jargon 

modernisasi desa, yang nyata 

membawa dampak kesenjangan, 

ketergantungan, dan marginalisasi. 

Konsep ekonomi kerakyatan ini 

sejalan dengan Kajian tentang 

tenunan dari pemerintah daerah NTT 

juga menegaskan tentang muliax 

produk asli masyarakat pulau Timor 

sebagai kebutuhan sandang yang 

memiliki pemaknaan ganda terhadap 

kebutuhan kegiatan adat (Dalam 

Upacara Kelahiran, Upacara 

kematian, Sebagai Mahar/Mas 

Kawin) juga di pergunakan sebagai 

Pertukaran Budaya dalam unsure 
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persamaan atau Kesatuan.(UPTK 

NTT 2007 ;44) 

Permasalahan yang di temui di 

lapangan sebagai hambatan bagi 

budaya tenun buna ini adalah 

semakin jarang masyarakat yang 

tertarik menggunakan produk local 

ini dalam kebutuhan berpakaian. 

Dalam survey secara tak langsung, 

saya boleh menyimpulkan bahwa 

masyarakat masih sangat sedikit 

yang tertarik untuk mempelajari 

proses budidaya tersebut karena 

berbagai alasan yakni karena 

derasnya perkembangan teknologi 

yang menawarkan produk murah 

masyarakat terseret ikut 

menyesuaikan gaya berpakaian 

modern. Disamping itu dari segi 

ekonomi harga setiap tenun buna 

sangat tidak ekonomis karena 

harganya bisa dua sampai tiga kali 

lipat satu potong pakaian produk 

pabrikan mesin. Kendala lain dari 

para penenun yakni mulai jarang 

wanita muda yang ingin belajar 

menenun buna karena alasan 

efektivitas waktu. Bagaimana 

mengembangkan menumbuhkan 

kembali semangat tenun buna 

merupakan wujud melestarikan 

kebudayaan nasional dengan 

meneruskan kepada generasi muda 

yakni sebuah startegi melestarikan 

budaya tenun tersebut dapat dikenal 

luas oleh masyarakat sekitar maupun 

dunia luar. Upaya yang dilakukan 

yakni dengan cara memperkenalkan 

kepada generasi muda dengan 

melibatkan mereka secara langsung 

dalam proses regenerasi tersebut. 

Proses regenerasi yang dilakukan 

dengan memotivasi mereka untuk 

memahami nilai-nilai yang 

terkandung pada tenun buna, 

pemaknaan motif yang digunakan 

dan pentingnya kain buna bagi 

masyarakat setempat. Transfer ilmu 

pengetahuan beserta pemaknaannya 

dengan cara menumbuhkan kembali 

kesadaran budaya tenun buna bagi 

generasi muda menjadi suatu 

kewajiban karena generasi mudalah 

sebagai generasi penerus bangsa. Hal 

ini dimungkinkan karena generasi 

muda yakni kelompok anak dan 

remaja adalah bagian dari 

masyarakat yang ada dalam wilayah 

tersebut maka kewajiban tersebut 

sudah selayaknya di regenerasikan 

lewat pembelajaran di sekolah 

maupun kelompok budaya penenun 
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di masyarakat. Proses ini diyakini 

sebagai usaha yang terstrukur dan 

mudah untuk dipahami, karena 

sejalan degan tujuan pendidikan 

nasional yang mampu 

bertransformasi dengan budaya 

daerah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses internalisasi nilai kewirausahaan pada 

siswa SMA dengan melihat rangkaian proses yang dilakukan guru pada saat praktik pembelajaran 

dan melihat peran organisasi (sekolah) dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan pada siswa. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif fenomenologi ini 

dilaksanakan di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Didapatkan hasil bahwa proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan siswa di SMA Selamat 

Pagi Indonesia Batu dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler dalam kelas dan 

ekstrakurikuler dalam laboratorium kewirausahaan.. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

materi yang telah disesuaikan dan model pembelajaran yang lebih mengarah pada capaian aspek 

afeksi. Kegiatan ekstrakurikuler pada laboratorium dilakukan sepanjang waktu, di luar 

pembelajaran di kelas. Lingkungan sekolah dan yayasan berperanan penting dengan menyediakan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkn siswa pada laboratorium kewirausahaan serta kegiatan 

pendidikan dan pelatihan yang mendukung internalisasi nilai-nilai kewirausahaan.  

 
Kata Kunci: internalisasi, nilai kewirausahaan, deskriptif kualitatif, fenomenologi 

 
 
 

Kewirausahaan (entrepreneur) 

merupakan salah satu penentu 

penting gerak ekonomi dan sosial 

masyarakat. Kewirausahaan semata-

mata tidak hanya akan mendorong 

peningkatan jumlah profesi 

wirausaha saja. Terlebih daripada itu 

kewirausahaan dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

melalui penguatan karakter dan 

kepribadian yang berpedoman pada 

nilai-nilai dalam kewirausahaan 

(Winarno, 2007).  

Dengan memiliki nilai-nilai yang 

terkandung dalam kewirausahaan, di 

antaranya adalah jujur, mandiri, 

bertanggung jawab,  kreatif dan 

inovatif, seseorang akan menjadi 

lebih mampu bersaing dalam segala 

aspek di era globalisasi seperti 

sekarang ini. Oleh karena itu, 

penanaman nilai-nilai kewirausahaan 

di setiap elemen masyarakat perlu 

dilakukan, sebagai upaya 

peningkatan jumlah wirausaha yang 

nantinya dapat menjadi alternatif 

pemecahan permasalahan sosial 

mailto:mprayugo@yahoo.com
mailto:mprayugo@yahoo.com
mailto:sriumi_mintarti@yahoo.co.id
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ekonomi yang ada, salah satunya 

adalah permasalahan pengangguran.  

Menurut Kurnia (2009) dalam 

Santoso (2014), dari 9,43 juta 

pengangguran di Indonesia, lulusan 

SMA merupakan penyumbang 

terbesar pengangguran, yaitu 3,36 

juta atau 35,6%. Subkhan (2009) 

mengungkapkan bahwa kurang dari 

10% lulusan SMA yang melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi, dan 

hampir 90% lulusan SMA yang 

terjun ke dunia kerja. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat data 

pengangguran terbaru di Indonesia 

per Februari 2014, dengan presentase 

tingkat pengangguran mulai lulusan 

SD ke bawah sebesar 29,65%, 

lulusan SMP 23,69%, lulusan SMA 

26,49%, lulusan SMK 11,86%, 

lulusan Diploma I/II/III 2,73%, dan 

lulusan sarjana sebesar 5,57% 

(Evaliana, 2015).  

Besarnya angka pengangguran 

yang ditunjukkan oleh lulusan SMA 

dikarenakan kurikulum SMA 

memang tidak mempersiapkan 

lulusannya untuk bekerja (Subkhan, 

2009). Dari 90% lulusan SMA yang 

terjun ke dalam persaingan dalam 

memperoleh pekerjaan, banyak di 

antara mereka yang kemudian kalah 

bersaing dan menganggur karena 

mereka memang tidak siap kerja. Hal 

yang sama juga diungkapkan oleh 

Kristanti,dkk (2012) yang 

menyebutkan bahwa tingginya angka 

pengangguran di Indonesia, 

disebabkan lulusan SMA yang tidak 

melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi, jumlah lapangan 

pekerjaan yang terbatas, dan tidak 

adanya ketrampilan yang dimiliki 

siswa lulusan SMA untuk dapat 

hidup mandiri, misalnya ketrampilan 

berwirausaha.  

Menurut Kristanti,dkk (2012) 

tingginya angka penganguran yang 

berasal dari lulusan SMA sebenarnya 

dapat diatasi dengan pembelajaran di 

sekolah. Upaya tersebut dapat 

dilakukan dengan merubah pola pikir 

siswa, dari yang mencari pekerjaan 

menjadi menciptakan lapangan 

pekerjaan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan. Penanaman nilai-

nilai kewirausahaan dapat dilakukan 

melalui berbagai upaya. Salah 

satunya adalah penanaman nilai 

kewirausahaan melalui kegiatan 

pembelajaran kewirausahaan di 

lembaga pendidikan. Pendidikan 

yang berbasis kewirausahaan adalah 
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pendidikan yang selain menerapkan 

prinsip-prinsip dan metodologi 

kearah kecakapan hidup (life skill), 

juga mengembangkan budaya 

wirausaha guna menanamkan nilai-

nilai positif terhadap kewirausahaan 

pada berbagai aspeknya. Hakekat 

dari pembelajaran kewirausahaan 

pada dasarnya merupakan proses 

penanaman tata nilai  kewirausahaan 

melalui pembiasaan dan 

pemeliharaan perilaku dan sikap 

(Supriyatiningsih, 2012). Menurut 

Sudarwati (2014), tujuaan dari 

pendidikan kewirausahan adalah 

untuk membentuk manusia secara 

utuh (holistik) sebagai insan yang 

memiliki karakter, pemahaman, dn 

ketrampilan sebagai wirausaha 

Melalui pendidikan 

kewirausahaan peserta didik akan 

dibentuk untuk mulai memikirkan  

masa  depannya  dan  karirnya  

kelak,  mampu  menciptakan  dan  

menuangkan kreatifitas dan inovasi 

dalam memandang bisnis saat ini 

(Fatimah,2013: 5). Pendidikan 

kewirausahaan memiliki peranan 

penting dalam menumbuhkan minat 

berwirausaha pada siswa (Wibowo, 

2011). Sekolah  atau lembaga  

pendidikan  menjadi  tempat  yang  

sangat strategis  untuk 

menumbuhkan bakat dan minat 

berwirausaha  (Sonhadji, 2006:37).  

Menurut Suryawan dkk (2015) 

bahwa selama ini hal yang diangap 

sangat mempengaruhi proses 

pendidikan adalah guru. Hal ini 

memang wajar, sebab guru 

merupakan ujung tombak yang 

berhubungan langsung dengan siswa 

sebagai subjek dan objek belajar. 

Sebaik apapun kurikulum disusun, 

bagaimana lengkapnya sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran, jika 

tidak didukung keberadaan guru 

dengan kecakapan yang diperlukan, 

maka pembelajaran tidak akan 

berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Dengan melihat proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru terhadap peserta didik, maka 

akan diketahui bagaimana proses 

internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan yang diharapkan 

dapat merubah sikap dan mental 

peserta didik sesuai dengan sikap dan 

mental seorang wirausaha.  

Berdasarkan keadaan inilah, 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi 

rangkaian proses internalisasi nilai-

nilai kewirausahaan pada peserta 
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didik Sekolah Menengah Atas yang 

dilakukan guru pada proses 

pembelajaran, dan bagaimana peran 

lingkungan dan organisasi (sekolah) 

dalam mendukung proses 

internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan pada siswa.  

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008 : 439) bahwa yang 

dimaksud dengan internalisasi adalah 

suatu penghayatan terhadap suatu 

ajaran, doktrin atau nilai sehingga 

merupakan keyakinan dan kesadaran 

akan kebenaran doktrin atau nilai 

yang diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku. 

Dalam kaitannya dengan 

internalisasi, Muhadjir (2000,p 133) 

dalam Widyaningsih dkk (2014 : 

185)  mengemukakan internalisasi 

adalah interaksi yang memberi 

pengaruh pada penerimaan atau 

penolakan nilai (values), lebih 

memberi pengaruh pada kepribadian, 

fungsi evaluatif menjdi lebih 

dominan. Proses internalisasi 

dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu : 

(1) menerima, (2) menanggapi (3) 

memberi nilai, (4) mengorganisasi 

nilai, dan (5) karakterisasi nilai 

Menurut Widyaningsih dkk (2014 : 

185), proses internalisasi nilai benar-

benar mencapai tujuannya apabila 

telah mencapai jenjang yang 

keempat yaitu mengorganisasikan 

nilai. Mulai jenjang keempat ini 

kemudian terjadi proses menuju 

kepemilikan sistem nilai tertentu. 

Pada jenjang ini berbagai nilai ditata 

sedemikian rupa supaya saling 

terpadu dan saling mendukung. Baru 

pada jenjang kelima proses 

internalisasi, subyek sudah mulai 

menyusun hubungan hierarki 

berbagai nilai dan diorganisasikan 

sedemikian rupa hingga menyatu dan 

saling mendukung satu dengan yang 

lain. Apabila para pendidik telah 

memahami hubungan hierarki serta 

pengorganisasian berbagai nilai ini, 

maka proses internalisasi nilai bagi 

peserta didik akan terwujud dan 

mempribadi dalam diri peserta didik. 

Jadi yang diperlukan adalah 

transinternalisasi program 

pendidikan, yang maknanya bahwa 

subyek didik bersama pendidiknya, 

menghayati program beserta nilanya. 

Proses lanjut dari penghayatan nilai 

adalah aktualisasi nilai atau 

perwujudan nilai dalam perilaku 

sehari-hari. 
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Dalam kaitannya dengan nilai-

nilai kewirausahaan, bahwa 

internalisasi nilai kewirausahaan 

merupakan suatu proses belajar 

seseorang dalam menerima, 

mengembangkan, dan menjadi 

bagian milik dirinya nilai-nilai 

kreativitas, keberanian, mengambil 

resiko, kedisiplinan, keuletan dan 

kerja keras, prestasi, efisiensi, 

kemandirian, dan iman-taqwa, 

sebagaimana dimiliki individu lain 

dalam kelompoknya atau dari proses 

pendidikannya. Karena begitu 

pentingnya peranan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan dan 

pengembangan masa depan manusia, 

maka terinternalisasinya nilai-nilai 

tersebut menjadi tuntutan dasar. 

Menjadi tuntutan dasar karena nilai-

nilai tersebut dapat diberdayakan 

dalam pemenuhan kebutuhan 

manusia, baik tuntutan fisik maupun 

psikis (Akbar, 2007: 4-19) 

Mulyani (2011) mengungkapkan 

bahwa peningkatan mutu hasil 

belajar, terutama pada aspek 

pembentukan karakter wirausaha 

dilakukan dengan memadukan dan 

mengoptimalkan kegiatan 

pendidikan informal dan pendidikan 

formal sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang selama ini 

diselenggarakan sekolah merupakan 

salah satu media yang potensial 

untuk pembinaan karakter termasuk 

karakter wirausaha dan peningkatan 

mutu akademik peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah.  

Lebih lanjut, Mulyani (2011) 

menjelaskan bahwa, dalam praktik di 

sekolah, untuk menanamkan nilai-

nilai kewirausahaan pada peserta 

didik, terdapat beberapa hal yang 

dapat dilakukan, antara lain : 1) 

pembenahan dalam kurikulum; 2) 

peningkatan peran sekolah dalam 

mempersiapkan wirausaha; 3) 

pembenahan dalam pengorganisasian 

proses pembelajaran; 4) pembenahan 

diri guru.  

Sedangkan keberhasilan program 

pendidikan kewirausahaan menurut 

Mulyani (2011) dapat diketahui 

melalui pencapaian kriteria oleh 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1246 
 

peserta didik, guru, dan kepala 

sekolah yang antara lain meliputi : 1) 

peserta didik memiliki karakter dan 

perilaku wirausaha yang tinggi; 2) 

lingkungan kelas yang mampu 

mengembangkan kebiasaan dan 

perilaku peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai kewirausahaan 

yang diinternalisasikan , dan 3) 

lingkungan kehidupan sekolag 

sebagai lingkungan belajar yang 

bernuansa kewirausahaan.   

Kesuksesan pendidikan 

kewirausahaan sangat dipengaruhi  

oleh peran guru. Guru kewirausahaan 

dituntut  untuk  mampu menanamkan 

sikap dan karakter wirausaha bagi 

para peserta didiknya (Winarno,A 

2009), hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Suryawan dkk (2015), 

bahwa guru merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

Sebaik atau seideal apapun 

kurikulum disusun dan sarana serta 

prasarana dilengkapi, jika tidak 

didukung implementasi yang baik 

dari guru, maka pembelajaran akan 

kurang bermakna.  

 

METODE PENELITIAN 

Paradigma  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologis 

karena 1) berhubungan dengan 

proses internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan yang dilakukan oleh 

guru, sehingga diperlukan 

wawancara mendalam untuk dapat 

mengungkapkan tentang bagaimana 

guru melakukan internalisasi nilai-

nilai kewirausahaan pada siswa dan 

2) bagaimana persepsi atau 

pandangan guru terhadap peran serta 

lingkungan sekolah dalam upaya 

internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan.  

Penelitian ini dilakukan di SMA 

Selamat Pagi Indonesia Batu, yang 

berlokasi di Desa Pandanrejo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Pemilihan SMA Selamat Pagi 

Indonesia Batu sebagai lokasi 

penelitian, karena SMA Selamat Pagi 

Indonesia memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan sekolah 

menengah atas lain yang ada di Kota 

Batu. Keunggulan tersebut 

ditunjukkan dengan adanya kegiatan 

pengembangan diri, berupa 

pengembangan kewirausahaan yang 

telah dimulai bahkan sebelum 

diberlakukannya mata pelajaran 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1247 
 

Prakarya dan Kewirausahaan pada 

kurikulum 2013.  

Menurut Widyaningsih, dkk 

(2014) dalam studi fenomenologi 

individu yang akan dijadikan 

informan adalah mereka yang 

mampu memberikan informasi atau 

penjelasan dengan baik, sesuai 

dengan apa yang dimaksudkan 

peneliti dalam setiap inti pertanyaan 

yang disampaikan. Informan dalam 

penelitian ini adalah guru atau 

pembimbing kewirausahaan di 

lapang, Kepala Sekolah, dan siswa 

SMA Selamat Pagi Indonesia Batu.  

Peneliti dalam menentukan 

informan menggunakan teknik 

sampel bertujuan (purposive 

sampling). Penentuan atau pemilihan 

informan didasarkan pada informan 

yang memiliki kapabilitas karena 

pengalamannya dan mampu 

mengartikulasikan pengalaman dan 

pandangannya tentang internalisasi 

nilai-nilai kewirausahaan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Sistem kurikulum yang 

dipergunakan dalam proses 

pembelajaran di SMA Selamat Pagi 

Indonesia adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 

yang pada dasarnya tidak berbeda 

dengan kurikulum KTSP yang ada di 

sekolah menengah atas pada 

umumnya. Perbedaan yang nyata 

terlihat dengan keberadaan mata 

pelajaran kewirausahaan. Pendidikan 

kewirausahaan merupakan salah satu 

muatan lokal dalam kurikulum 

pembelajaran di SMA Selamat Pagi 

Indonesia Batu, yang bertujuan untuk 

membekali lulusan-lulusannya 

dengan nilai-nilai kewirausahaan. 

Meski sistem kurikulum pendidikan 

yang diberlakukan di SMA Selamat 

Pagi Indonesia Batu masih 

Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, namun dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

turut mencakup aspek pembentukan 

nilai-nilai karakter seperti yang 

termuat dalam kurikulum 2013.  

Pembelajaran kewirausahaan 

dalam kaitannya dengan internalisasi 

nilai-nilai kewirausahaan tersebut 

terbagi menjadi kegiatan 

pembelajaran intrakurikuler, yaitu 

berupa mata pelajaran yang memiliki 

alokasi pembelajaran seperti mata 

pelajaran yang lain, dan kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler, yang 
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dilakukan di luar alokasi 

pembelajaran kelas. 

Kegiatan pembelajaran 

intrakurikuler yang dimaksudkan 

berupa mata pelajaran kewirausahaan 

wajib yang harus ditempuh dan 

dituntaskan oleh setiap siswa selama 

menjadi peserta didik di SMA 

Selamat Pagi Indonesia Batu. 

Kegiatan intrakurikuler mata 

pelajaran kewirausahaan memiliki 

alokasi waktu 2 x 45 menit 

pembelajaran untuk setiap 

minggunya. Dalam proses 

pembelajarannya, guru pengampu 

mata pelajaran kewirausahaan 

merancang skenario pembelajaran 

dengan menggunakan metode dan 

model pembelajaran yang menuntut 

siswa lebih aktif dan interaktif. Dari 

hasil observasi di lapang, didapatkan 

bahwa guru pengampu mata 

pelajaran kewirausahaan lebih sering 

menggunakan metode demonstrasi, 

diskusi dan penugasan dalam proses 

pembelajaran. Guru juga berusaha 

untuk menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan, seperti situasi 

yang akrab dan pelaksanaan 

pembelajaran yang tidak selalu di 

dalam kelas. Materi yang diberikan 

kepada siswa disesuaikan dengan 

kebutuhan para siswa dengan 

ditunjang oleh sumber belajar yang 

tidak hanya beracuan dari satu buku 

saja. Selain buku pedoman dalam 

pembelajaran, siswa diwajibkan 

untuk mempelajari secara mandiri 

buku-buku kewirausahaan yang telah 

disediakan di perpustakaan sekolah. 

Salah satu buku ajar yang 

dipergunakan sebagai sumber belajar 

adalah buku yang ditulis oleh pendiri 

SMA Selamat Pagi Indonesia sendiri. 

Dengan demikian materi yang 

diperoleh siswa tidak hanya berisi 

tentang pengetahuan pengelolaan 

usaha, namun juga mengarah pada 

pembentukan nilai/sikap yang 

diajarkan oleh pendiri SMA Selamat 

Pagi Indonesia, yang merupakan 

praktisi kewirausahaan. 

Pembelajaran intrakurikuler 

kewirausahaan di kelas ini, kemudian 

diperkuat dengan praktik kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan dalam laboratorium-

laboratorium kewirausahaan, yang 

mana untuk setiap laboratoriumnya 

merupakan suatu divisi atau 

semacam unit produksi dalam istilah 

di sekolah menengah kejuruan. 

Siswa diberikan kebebasan untuk 
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memilih divisi kewirausahaan yang 

sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan 

siswa di luar pembelajaran di kelas, 

yakni sebelum dan setelah 

pembelajaran di kelas usai hingga 

waktu yang tak terbatas, sesuai 

dengan kebutuhan di setiap divisi 

kewirausahaannya. Dengan 

pemberlakuan 5 hari kegiatan 

pembelajaran, yakni senin sampai 

jumat, maka siswa diberikan 

kesempatan kembali pada hari sabtu 

dan minggu, untuk beraktivitas di 

laboratorium kewirausahaan masing-

masing.  Bahkan, kegiatan 

ekstrakurikuler kewirausahaan yang 

sedemikian padatnya terkadang 

mengharuskan mereka untuk 

meninggalkan kelas pada saat 

pembelajaran berlangsung, dengan 

tetap mengikuti prosedur perijinan 

yang berlaku.  

Model pembelajaran dan juga 

sistem pembelajaran yang ada di 

SMA Selamat Pagi Indonesia, baik 

intrakurikuler maupun 

ekstrakurikulernya, merupakan suatu 

pembaharuan dari sistem pendidikan 

di sekolah menengah atas, yang 

selama ini cenderung hanya 

mencakup ranah kognisi saja. 

Winarno (2009) dalam penelitiannya, 

menemukan beberapa hal yang 

menjadi penyebab rendahnya 

internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan terhadap siswa. 

Winarno menemukan bahwa model 

pembelajaran dalam pembelajaran 

kewirausahaan yang dipergunakan 

guru cenderung kurang bervariasi, 

hanya terbatas pada metode ceramah, 

penugasan, dan sedikit sekali yang 

menyentuh ranah afeksi siswa. 

Materi yang ada hanya terbatas pada 

penambahan wawasan 

kewirausahaan dan ketrampilan 

mengelola usaha, dan sangat sedikit 

yang mengarah pada pembentukan 

nilai/sikap. Dengan pengembangan 

materi pembelajaran yang lebih 

mengarah kepada pembentukan 

nilai/sikap dan model pembelajaran 

yang meningkatkan interaksi dan 

keaktifan siswa, diharapkan 

internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dapat berjalan secara 

optimal. 

SMA Selamat Pagi Indonesia 

menganut sistem boarding atau 

asrama, di mana selama tercatat 

secara administratif menjadi siswa, 

maka mereka wajib untuk tinggal 

dalam asrama dan mengikuti segala 
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peraturan yang berlaku, baik dalam 

tata tertib asrama maupun tata tertib 

sekolah. Pada sistem boarding, 

intensitas pertemuan antara guru atau 

pembimbing dengan siswa menjadi 

lebih tinggi, interaksi yang terjadi 

antara guru/pembimbing dengan 

siswa pun menjadi lebih aktif, di 

mana proses internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dapat dilakukan tanpa 

memiliki batasan waktu seperti pada 

sekolah-sekolah yang tidak 

menerapkan sistem boarding 

semacam ini. Internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dapat dilakukan pada 

siswa secara intensif, sejak mereka 

bangun pagi, mengawali kegiatan di 

asrama, kemudian berkegiatan 

pembelajaran di sekolah, dan 

berkegiatan di laboratorium, hingga 

menjelang tidur kembali. Semua hal 

yang berkaitan dengan kegiatan 

siswa mendapat perhatian dan 

pengawasan dari guru dan 

pembimbing. Pengawasan dan 

bimbingan yang sedemikian intensif 

bertujuan untuk menanamkan nilai-

nilai kewirausaaan kepada siswa, 

sehingga siswa akan terbiasa dan 

tertanam nilai-nilai kewirausahaan 

yang kemudian terwujud dalam sikap 

dan mental sesuai dengan yang 

dimiliki wirausaha.  

Sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Hutasuhut (2013) 

yang mengatakan bahwa pendidikan 

informal, dalam hal ini adalah 

keluarga dan lingkungan, memiliki 

peran dan kontribusi yang sangat 

besar dalam keberhasilan pendidikan 

kewirausahaan. Peran dan kontribusi 

yang besar ini lebih dikarenakan 

intensitas belajar di lingkungan atau 

juga keluarga (setelah berakhirnya 

jam pembelajaran di sekolah) yang 

jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan intensitas belajar di sekolah. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Evaliana (2015), dalam salah satu 

wawancaranya dengan seorang siswa 

sebagai sumber datanya, 

menyebutkan bahwa siswa 

cenderung mencari lapangan kerja 

karena merasa tidak percaya diri atas 

bekal kemampuan yang dimiliki. 

Siswa merasa kurang dalam hal 

kompetensi dan pengalaman yang 

dimiliki. Dengan sistem asrama/ 

boarding dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang tidak terbatasi 

waktu, maka siswa mendapatkan 

pengalaman yang lebih banyak.  

Pengalaman tersebut merupakan 
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kesempatan untuk mengetahui, 

memahami dan menerima nilai-nilai 

kewirausahaan yang dapat menjadi 

bekal mereka setelah lulus dari SMA 

Selamat Pagi Indonesia.  

Dari ketiga aspek pokok yang 

menjadi target capaian dari sistem 

pembelajaran yakni, karakter, 

keahlian (skill) dan pengetahuan 

(kognitif), SMA Selamat Pagi 

Indonesia menempatkan aspek 

karakter sebagai capaian hasil 

pembelajaran yang paling prioritas. 

SMA Selamat Pagi Indonesia lebih 

mengutamakan output siswa yang 

memiliki karakter, meski dengan 

demikian bukan berarti mengabaikan 

dua aspek penting lain, yaitu 

keahlian dan pengetahuan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Salirawati 

(2012), yang mengungkapkan bahwa 

untuk dapat bersaing dalam 

kompetisi global, maka yang perlu 

ditingkatkan tidak hanya faktor 

intelektualitas saja, namun juga 

kualitas akhlak atau karakter. 

Penguatan karakter ini yang 

kemudian didukung oleh ketrampilan 

dan yang selanjutnya aspek kognisi. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tiga prioritas utama capaian 

hasil belajar di SMA Selamat Pagi 

Indonesia secara berurutan adalah 

penguatan karakter, penguatan 

ketrampilan dan peningkatan 

pengetahuan siswa.  

Untuk membentuk siswa menjadi 

seseorang wirausaha tidaklah cukup 

hanya berbekal bakat yang dimiliki 

oleh siswa, namun juga siswa harus 

memiliki pengetahuan mengenai 

segala aspek usaha yang akan 

ditekuninya. Siswa dapat 

mengembangkan bakatnya melalui 

pendidikan yang ada di sekolahnya. 

Hal ini sekaligus membantah 

anggapan bahwa kewirausahaan 

merupakan bakat bawaan sejak lahir, 

sehingga tidak dapat dipelajari dan 

diajarkan. Oleh karenanya model dan 

sistem pendidikan di sekolah harus 

menunjang untuk menciptakan 

wirausaha-wirausaha baru. 

Pendidikan kewirausahaan 

diharapkan mampu untuk mengasah 

kemampuan nalar dan bakat 

kewirausahaan siswa agar bisa 

membuka lapangan pekerjaan baru. 

Kondisi demikian dapat tercapai 

jika pendidikan kewirausahaan yang 

diberikan kepada siswa bukanlah 

sekedar pengajaran teori semata, 

namun juga aplikasi langsung yaitu 

dengan cara melibatkan siswa secara 
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aktif dalam kegiatan nyata 

berwirausaha. Kesadaran akan 

pentingnya pendidikan wirausaha ini 

telah disadari oleh para pendidik di 

SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. 

Hal ini tercermin dari proses 

pembelajaran yang telah 

menyelenggarakan kegiatan unit 

produksi sebagai salah satu fasilitas 

belajar siswa dalam melatih 

ketrampilan produktif dan 

ketrampilan berwirausaha dengan 

aplikasi langsung.  

Lingkungan dan organisasi 

(sekolah) memiliki peran penting 

dalam mendukung proses 

internalisasi nilai kewirausahaan 

pada siswa. Peran penting tersebut 

diwujudkan dengan penyediaan 

sarana dan prasarana berupa 

laboratorium kewirausahaan yang 

didalamnya termuat segala 

kebutuhan siswa dalam upaya 

pengembangan kewirausahaan, 

seperti peralatan pertanian, peralatan 

kuliner, pertunjukkan, panggung, 

dekorasi, sistem audio (sound 

system), dan sebagainya. Dukungan 

penting lain yang dilakukan demi 

pengembangan kewirausahaan siswa 

adalah berupa kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh Kepala Sekolah 

atau juga Pemilik Yayasan. 

Kebijakan tersebut salah satunya 

adalah kegiatan seminar  pendidikan 

dan pelatihan kewirausahaan yang 

berfokus pada kompetensi siswa. 

Yayasan atau sekolah secara khusus 

dan  berkala mendatangkan para 

narasumber yang berkompeten di 

bidangnya untuk memberikan 

pelatihan kepada peserta didik  

dengan harapan terjadi peningkatan 

kemampuan peserta didik dengan 

dilengkapi nilai-nilai kewirausahaan. 

Pihak yayasan juga memberikan 

apresiasi kepada beberapa siswa 

yang aktif dan berprestasi di setiap 

divisi atau unit produksinya. 

Apresiasi tersebut berupa reward 

atau hadiah berupa berkunjung ke 

negara-negara lain, seperti 

Singapura, China, dan beberapa 

negara Eropa. Dalam kunjungan di 

luar negeri tersebut, para siswa 

diajak untuk mengunjungi tempat-

tempat yang dapat menjadi sumber 

inspirasi untuk pengembangan divisi 

yang ada di laboratorium  

kewirausahaan SMA Selamat Pagi 

Indonesia. Seperti pada kunjungan di 

negara Singapura, mereka diajak 

untuk melihat seni pertunjukkan di 

negara tersebut. Selama 
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pertunjukkan, para siswa diminta 

untuk memperhatikan secara jeli dan 

teliti setiap aspek yang mendukung 

pertunjukkan tersebut, mulai dari 

aspek pengaturan latar panggung, 

alur cerita, hingga penampilan para 

artis penampilnya. Dengan demikian 

para siswa benar-benar belajar 

langsung dari demonstrasi yang 

dilakukan langsung oleh sumber dan 

nara sumbernya, sehingga 

pembelajaran yang dilakukan bisa 

lebih bermakna bagi mereka.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan di SMA Selamat Pagi 

Indonesia dilakukan oleh guru dan 

pembimbing melalui pembelajaran di 

kelas (intrakurikuler) dan di 

laboratorium kewirausahaan 

(ekstrakurikuler).  

Pembelajaran di dalam kelas 

dengan pemberian materi yang lebih 

bersifat aplikatif dan mencakup 

ranah afektif menggunakan model 

pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. Dengan demikian 

siswa dapat lebih memahami dan 

dapat memiliki nilai-nilai 

kewirausahaan yang 

diinternalisasikan.  

Pembelajaran di laboratorium, 

yang merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan di luar dari 

jam pembelajaran yang sudah 

ditentukan, dan sifatnya lebih 

fleksibel. Siswa dapat melakukan 

kegiatan ekstrakurikuler sebelum dan 

sesudah waktu pembelajaran di 

sekolah, yang dilanjutkan dengan 

memanfaatkan liburan akhir pekan, 

yakni hari sabtu dan minggu.  

Tingginya intensitas 

pembelajaran di laboratorium 

kewirausahaan dan juga 

pemberlakuan sistem asrama, yang 

menjadikan siswa lebih sering 

berinteraksi dengan lingkungannya, 

bertujuan untuk mengoptimalkan 

internalisasi nilai-nilai kewirusahaan 

pada siswa.  

Saran 

Guru maupun pembina prakarya 

dan kewirausahaan hendaknya lebih 

kreatif dan inovatif dalam merancang 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan penyerapan 

nilai-nilai kewirausahaan siswa. 

Dengan sistem pendidikan yang 

memprioritaskan kecakapan hidup 

(karakter dan ketrampilan), maka 
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guru hendaknya lebih aktif dan tetap 

memperhatikan aspek kognisi siswa, 

mengingat sistem pendidikan di 

negara kita masih menggunakan 

sistem evaluasi yang cenderung 

mengukur tingkat kognisi siswa.  

Siswa hendaknya lebih 

memahami pentingnya memiliki 

nilai-nilai kewirausahaan, sehingga 

dalam setiap pembelajaran 

kewirausahaan, siswa akan lebih 

aktif dan bersemangat. Siswa 

hendaknya juga tidak mengabaikan 

pembelajaran yang mencakup ranah 

kognisi, sehingga setiap aspek, yakni  

afeksi, psikomotorik dan kognisi 

dapat tercapai dalam setiap 

pembelajarannya.  

Mengingat model dan sistem 

pembelajaran di SMA yang masih 

terbilang baru dalam kaitannya  

dengan internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan, maka diperlukan 

lebih banyak lagi penelitian dan 

kajian-kajian yang mendalam. 
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Abstrak 

Maraknya fenomena ketidakbersahabatnya manusia dan alam menjadi problematika yang mulai 

diperhatikan oleh dunia pendidikan. Dimana pendidikan akan menjadi salah satu alternatif untuk 

menumbuhkan kesadaran akan peduli terhadap lingkungan. Kesiapan pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi tantangan tersendiri 

bagi pembelajar pada pendidikan formal.  Kualitas sebuah pembelajaran dapat terlihat jika tujuan 

dari pembelajaran itu sendiri tercapai dengan baik. Karena sebuah pembelajaran adalah interaksi 

antara guru dan peserta didik. Sehingga besaran kesalahan ataupun kegagalan dalam kegiatan 

belajar mengajar tidak serta merta menjadi kesalahan guru ataupun peserta didik. Untuk itu 

diperlukan pemetaan kualitas pembelajaran untuk mengetahui sebarapa berkualitasnya pembelajaran 

dalam suatu instansi. Pemetaan kualitas dapat menggunakan input-proses-output pembelajaran itu 

sendiri.  

Kata Kunci: kualitas pembelajaran ekonomi, input, proses, output 

 

Maraknya fenomena kerusakan 

lingkungan, global warming, 

kabarkaran hutan, ilegal loging 

damana lain-lain adalah bentuk 

gagalnya masyarakat bersahabat 

dengan alam. Eksploitasi alam yang 

dilakukan oleh manusia tanpa aturan 

membuat sejumlah kerusakan besar-

besaran di tanah air. Hal ini sungguh 

ironis, manakala generasi penerus tak 

dapat menikmati alam sebagaimana 

mestinya. Pada tahun 2007, Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) 

mempersembahkan laporan perusakan 

dan penghancuran sistemik serta 

terancamnya bumi Indonesia dalam 

bentuk Video Compact Disk (VCD). 

Dimana dalam video tersebut 

ditampakkan beberapa kerusakan  

alam Indonesia. Selain itu menurut 

Liku-Ada’ (2008:71) menyatakan 

bahwa harian Kompas tertanggal 4 

Mei 2007 menulis bahwa berdasarkan 

FAO dalam kurun waktu 2000-2005 

mailto:r_sandy11@yahoo.co.id
mailto:hariwyn@gmail.com


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1258 

 

Indonesia masuk rekor dunia dimana 

tercatat sebagai negara penghancur 

hutan tercepat di Dunia. Ironisnya, 

berbagai upaya sudah dilakukan oleh 

pemerintah, lembaga-lembaga pecinta 

alam, lembaga dalam masyarakat 

mengenai pencegahan akan kerusakan 

alam, tindakan memperbaiki alam, 

larangan merusak alam atau bahkan 

sekedar untuk membuang sampah pada 

tempatnya namun tetap belum 

sepenuhnya mampu menumbuhkan 

kesadaran masyarakat Indonesia itu 

sendiri.  

Pendidikan merupakan salah satu 

wahana dalam masyarakat yang 

berperan sangat efisien dalam 

menumbuhkan kesadaran akan 

kecintaan terhadap lingkungan hidup. 

Melalui pendidikan dapat dibiasakan 

bentuk-bentuk kegiatan yang dapat 

menumbuhkan kesadaran akan 

lingkungan hidup. Sehingga dengan 

adanya kesadaran yang terbangun 

dalam masyarakat sekolah maka akan 

dilahirkan generasi-generasi yang 

peduli akan lingkungan dan alam 

sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Lingkungan Hidup No. 02 

Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adiwiyata yang 

kemudian direvisi menjadi Peraturan 

Pemerintah Lingkungan Hidup No. 05 

tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Adiwiyata. 

Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang 

peduli terhadap lingkungan hidup yang 

diikuti oleh SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, dan SMK/MAK baik 

negeri maupun swasta. Sekolah 

adiwiyata merupakan salah satu cara 

dalam menumbuhkan kesadaran dan 

peduli akan lingkungan hidup yang di 

terapkan oleh pemerintah dengan cara 

mengoptimalkan kurikulum berbasis 

lingkungan dengan tiga cara yakni 

pembinaan, penilaian, dan 

penghargaan. Penghargaan inilah yang 

akan menobatkan sekolah-sekolah 

tersebut menyandang predikat sekolah 

adiwiyata mandiri maupun adiwiyata 

nasional. 

Pembelajaran ekonomi merupakan 

pembelajaran yang dinamis dan dekat 

dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik. Rasionalitas, pilihan, 

keuntungan, dan resiko adalah hal-hal 
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yang sering dijumpai dalam kegiatan 

ekonomi serta diajarkan pada mata 

pelajaran ekonomi dimana peserta 

didik mempelajarinya dijenjang 

pendidikan formal. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka 

pembelajaran ekonomi harus 

dipersiapkan sesuai kebutuhan peserta 

didik untuk menghadapi tantangan di 

kehidupan sehari-hari maupun yang 

akan datang. Dengan adanya program 

adiwiyata tersebut maka pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

diharapkan mampu membangun 

kesadaran akan lingkungan sekitar. 

Karena selain mentransfer pelajaran 

ekonomi namun juga memasukkan 

wawasan mengenai lingkungan. 

Pemerintah dalam hal ini yakni 

Depdiknas (2004:9) mendefinisikan 

kualitas pembelajaran sebagai 

intensitas keterkaitan sistematik dan 

sinergis guru, peserta didik, materi, 

iklim pembelajaran, serta media dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler. Dengan kata lain suatu 

pembelajaran dikatakan berkualitas 

manakala tujuan dari pembelajaran itu 

sendiri dapat tercapai dengan baik, 

sehingga apa yang diharapkan dapat 

terwujud sebagaimana mestinya. Guru 

berhasil mentransfer ilmunya dan 

peserta didik juga berhasil dalam 

mengunduh ilmu tersebut. Namun 

permasalahan pembelajaran yang 

sering muncul adalah guru yang selalu 

menjadi sasaran kesalahan dalam 

gagalnya peserta didik mendapatkan 

nilai diatas kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Padahal seperti kita ketahui 

gagalnya peserta didik dalam hal 

belajar bukan serta merta kesalahan 

guru dalam mentransfer ilmu, bisa jadi 

kesalahan tersebut justru dari peserta 

didik itu sendiri, fasilitas sekolah dan 

lain sebagainya. 

Beberapa penelitian dan 

pengamatan memang menyatakan 

bahwa guru masih mendominasi 

konsep text book dalam pembelajaran 

sehingga adanya pengaitan materi dan 

kenyataan dilapangan atau pendekatan 

kontekstual belum dilakukan secara 

optimal. Sehingga memang tidak 

jarang peserta didik mengalami 

kesulitan dalam belajar ekonomi dan 

terlebih dalam menganalisis atau 
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mengkaji permasalahan atau soal-soal 

yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

rendahnya minat belajar peserta didik 

menjadi alasan kedua mengapa adanya 

kegagalan peserata didik dalam 

mengunduh ilmu dari si guru. 

Rendahnya minat dikarenakan kesan 

dari pembelajaran ekonomi yang 

didominasi oleh teori-teori semata 

sehingga peserta didik cenderung 

mengahafalkan materi yang ada pada 

buku ketimbang memahami isi dari 

materi tersebut. Padahal menurut law 

of disuse Hilgard & Bower (1975) 

dalam Syah (2014:157) materi yang 

dihafal dengan tidak pernah 

dipergunakan akan cenderung cepat 

menguap atau lupa karena metode 

menghafal ibarat tape recorder yang 

mana harus diputar kembali untuk 

mendapatkan isi dari record tersebut. 

Sudah menjadi kelemahan 

pelajaran ekonomi yang berisi teori 

sehingga dibutuhkan bahasan 

kehidupan ekonomi yang biasa ditemui 

dan dialami oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu 

menuntut kompetensi dan keteranpilan 

guru dalam meramu bahasan yang 

dekat dengan peserta didik sehingga 

konsep text book dapat digantikan 

dengan konsep kontekstual dalam 

pembelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan. Dengan demikian 

pencapaian kualitas pembelajaran 

ekonomi perlu dipetakan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran itu 

sendiri dan menghapus adanya 

tuduhan bahwa kegagalan peserta 

didik dikarena kegagalan guru dalam 

mentransfer ilmu.  

Pemetaan indikator dalam 

mengetahui kualitas pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

adalah dengan menggunakan Indikator 

yang digunakan oleh Depdiknas yaitu 

Input-Proses-Output sedangkan 

institusi pendidikan di Australia 

menggunakan dua indikator yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitif 

meliputi Input-Output sedangkan 

kualitatif meliputi Outcome-Proses. 

Hal ini digunakan untuk melihat 

pelaksanaan tujuan, memfasilitasi 

penilaian operasional lembaga, 

menyediakan fakta-fakta untuk audit 

jaminan kualitas eksternal lembaga 

pengajaran, dan kualitas pembelajaran. 
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Namun dalam penelitian ini, 

penulis spesifikasikan bahwa dalam 

mengetahui kualitas pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

dapat melalui input-proses-output 

pembelajaran itu sendiri. Dengan 

adanya pemetaan ini diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran yang dapat 

dijadikan referensi dalam 

menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam pembelajaran 

ekonomi.  

 

PEMBAHASAN 

Kualitas Pembelajaran 

Istilah kualitas sering dikaitkan 

dengan suatu keadaan yang baik.. 

Menurut Depdiknas (2001:25) “mutu 

adalah gambaran dan karakteristik 

menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam 

memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan atau tersirat”. Sedangkan 

dalam konteks pembelajaran yaitu 

memperbincangkan tentang bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

selama ini berjalan dengan baik sesuai 

tujuan. Menurut Winkel (1999:201) 

yaitu : 

Kualitas pembelajaran sangat 
menentukan keberhasilan 
peserta didik. Kualitas tersebut 
bergantung pada bagaimana 
cara menyajikan materi yang 
harus dipelajari; bagaimana 
cara guru mengaktifkan peserta 
didik, bagaimana guru 
menggunakan pemberian 
peneguhan (reinforcement), 
bagaimana cara guru 
mengaktifkan peserta didik 
supaya berpartisipasi dan 
merasa terlibat dalam proses 
belajar mengajar, bagaimana 
cara guru memberikan 
informasi kepada peserta didik 
tentang keberhasilan mereka.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran juga berkaitan 

dengan efektivitas dan efisiensi dalam 

mengajar. 

Peningkatan kualitas pembelajaran 

di sekolah merupakan perwujudan 

yang mendukung upaya perbaikan 

pengelolaan pendidikan. Indikator 

kualitas pembelajaran menurut 

Depdiknas dapat dilihat dari kualitas 

perilaku pembelajaran guru (teacher’s 

behavior), perilaku peserta didik 

(student’s behavior), iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, 
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media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran disekolah. 

Menurut Depdiknas (2001:25) 

menyatakan bahwa “dalam melihat 

kualitas atau mutu sebuah 

pembelajaran melalui  input-proses-

output”, seperti yang ada pada gambar 

2.1 berikut ini: 

 

Gambar 1 Aspek Mutu dalam Konteks Pendidikan 

Sumber: Depdiknas (2001:24) 

 

 

 

 

Input adalah segala sesuatu yang 

harus tersedia karena dibutuhkan untuk 

keberlangsungan proses. Menurut 

Stephens (2003:22) menyatakan 

bahwa “Inputs in education include the 

obvious factors such as school 

buildings, teachers and materials and 

it should be possible to devise some 

indicators of quality in connection 

with these, around for example 

qualities of relevance, efficiency and 

impact or use”. Sesuatu yang 

dimaksud diatas sesuai dengan 

pendapat Stephens bahwa input berupa 

sumberdaya manusia dan sumberdaya 

pendukung. Sumberdaya manusia 

meliputi guru, peserta didik, dan lain-

lain. Sumberdaya pendukung meliputi 

sarana dan prasaran. Oleh karena itu, 

tinggi rendahnya kualitas atau mutu 

input dapat diukur dari tingkat 

kesiapan input. “Makin tinggi kesiapan 

input, makin tinggi pula kualitas atau 

mutu input tersebut” (Depdiknas, 

2001:25). 

Proses merupakan segala interaksi 

yang ada pada kegiatan belajar 

mengajar.  Menurut Stephens 

(2003:23) menyatakan bahwa: 

Process indicators, ‘refer to 
the interactions in the school 

and classroom between the 

pupil and the learning 

environment: …interaction 

with the teacher but also with 

other pupils and with learning 

materials; and it includes the 

various experiences provided 

by the curriculum. 
Indikator proses tersebut dimaksudkan 

pada interaksi sekolah dan kelas antara 

orang-orang dengan lingkungan 

Input 

 

Proses Output 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1263 

 

belajar. Proses pembelajaran 

berhubungan dengan kegiatan guru 

dalam mengemas sebuah pelajaran 

dengan menyenangkan, interaktif, 

menantang peserta didik untuk kreatif, 

ingin tahu, berfikir, aktif sehingga 

tujuan dari pembelajaran tersebut 

dapat tercapai. 

Output adalah pencapaian yang 

dihasilkan oleh proses. Output 

pembelajarana berkaitan dengan 

seberapa jauh kemampuan peserta 

didik dalam menyerap materi yang 

sudah disampaikan baik dari segi 

kognitif, efektif, maupun psikomotor. 

Menurut Depdiknas (2001:12) 

menyatakan bahwa “output dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

output berupa prestasi akademik 

(academic achievement) dan output 

non-akademik (non-academic 

achievement)”. Output akademik 

misalnya nilai ujian akhir nasional, 

lomba karya ilmiah, cara berfikir 

kritis, dan lain-lain. Output 

nonakademik misalnya rasa ingin tahu, 

kejujuran, kerja sama, disiplin, dan 

lain-lain. 

Menurut Scheerens J, Luyten, H, 

Van Ravens (2005:4) menyatakan 

bahwa; 

Output indicators are seen as 

the more direct outcomes of 

schooling and are most likely 

measured by means of a form 

of student assessment, like a 

standardised achievement test. 

Attainment indicators, as for 

example the number of students 

that complete a certain period 

of schooling without delay, are 

a more administrative nature. 

Dengan demikian output merujuk 

pada pengukuran peserta didik secara 

langsung atau jangka pendek seperti 

penilaian yang dibakukan dalam 

sebuah tes. Sehingga dalam 

menentukan input perlu disusun 

instrumen untuk mengukur hasil 

belajar peserta didik setelah adanya 

kegiatan belajar mengajar. 

Input  

Guru 

Definisi menurut Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen yaitu “pendidik 

professional dengan tugas utama 

mentransformasikan, 

mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, 
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penelitian dan pengapdian kepada 

masyarakat”. Pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi 

guru sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, diantaranya yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. 

Peserta Didik 

Penelitian ini hanya akan fokus 

pada faktor internal peserta didik yang 

berupa minat belajar dan faktor 

eksternal peserta didik yang berupa 

kondisi sosial ekonomi. 

a) Minat 

Minat belajar seringkali menjadi 

alasan peserta didik dalam menyukai 

atau tidak menyukai pada sebuah mata 

pelajaran tertentu. Alasan ini juga 

berdampak pada hasil belajar seorang 

peserta didik baik itu berhasil dengan 

baik ataupun tidak. Menurut syah 

(2014:134) menyatakan bahwa “minat 

dapat mempengaruhi kualitas 

pencapaian hasil belajar peserta didik 

yang menaruh minat besar terhadap 

suatu mata pelajaran akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak daripada 

peserta didik lainnya”. Pemusatan 

yang dilakukan oleh peserta didik 

berasal dari pengalaman belajar yang 

dinilai spontan. Dapat disimpulkan 

bahwa penilaian dari pengalaman 

belajar tersebut berperan pada gairah 

atau keinginan dan semangat belajar 

peserta didik. 

b) Status Sosial Ekonomi 

Perkembangan peserta didik 

berbeda antara yang satu dengan yang 

lain dikarenakan salah satunya adalah 

kondisi sosial ekonomi atau 

Socioeconomic Status (SSE). Santrock 

(2009:104) menyatakan bahwa “di 

negara Amerika praktik membesarkan 

anak berbeda di setiap kelompok SSE 

yang berbeda”. Hal ini sependapat 

dengan Gerungan (2002:182) bahwa: 

Keadaan sosial ekonomi 
mempunyai peranan terhadap 
perkembangan anak-anak, 
yakni dengan adanya 
perekonomian yang cukup, 
lingkungan material yang 
dihadapi anak di dalam 
keluarganya itu lebih luas, ia 
mendapat kesempatan yang 
lebih luas untuk berkembang 
bermacam-macam kecakapan 
yang tidak dapat ia 
perkembangkan apabila tidak 
ada alat-alat. 
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Dapat disimpulkan bahwa status sosial 

ekonomi merupakan penunjuk 

kedudukan manusia dalam masyarakat 

sosial yang mana berpengaruh pada 

tumbuh kembang anggota keluarga, 

karena kecukupan materi mampu 

meng-cover semua kebutuhan anggota 

keluarga tanpa ada kekurangan sesuatu 

apapun.   

SSE mengacu pada pekerjaan, 

pendidikan dan ekonomi. “Individu-

individu yang SSE-nya rendah, sering 

kali mempunyai tingkat pendidikan 

dan kekuatan yang rendah untuk 

mempengaruhi institusi masyarakat 

(seperti sekolah) dan sumber ekonomi 

yang lebih sedikit” (Santrock 

(2009:194). Sejalan dengan pemikiran 

Santrock, Gollnick and Chinn 

(2013:78) juga berpendapat demikian 

bahwa: 

The economic condition of 

person or group is measured 

using a criterion called 

socioeconomic status (SES). It 

serves as a composite of the 

economic status of a family or 

individual on the basis of 

occupation, educational 

attainment, and income. 

Related to these three factors 

are wealth and power, which 

also help determine an 

individual’s SES but more 
difficult to measure.  

SSE diukur dengan melihat pekerjaan, 

pendidikan, dan pendapatan dimana 

ketiga faktor tersebut juga dihubungan 

oleh faktor kekayaan dan kekuasaan 

hanya saja susah untuk diukur. 

“Pengukuran dalam SSE dimaksudkan 

untuk menentukan posisi individu 

dalam masyarakat” (Wahyono, 

2001:145). 

SSE diperinci menjadi: 

i) Pekerjaan Orang Tua.  

ii) Tingkat Pendidikan Orang Tua 

iii) Penghasilan Orang Tua. 

Sarana dan Prasarana Belajar 

Fasilitas belajar yang dimaksud 

adalah sarana dan prasaran pendukung 

KBM. Menurut  Peraturan Menteri 

Pedidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

2007 “sarana dan prasaran harus 

memadai agar dapat mendukung 

proses belajar mencapai tujuan 

sehingga sarana dan prasarana yang 

memadai tersebut harus memenuhi 

ketentuan minimum yang di tetapkan 

dalam standar sarana dan prasarana”. 

Dengan demikian fasilitas belajar 

merupakan kombinasi sarana dan 

prasarana yang menunjang bermain 
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pada posisi yang penting sebagai 

penunjang guru dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

seperti media pembelajaran, alat-alat 

pelajaran, buku, papan tulis, dan lain-

lain. 

Menurut Djamarah (2011:40) 

menyatakan bahwa “sarana dan 

prasarana belajar menentukan 

keberhasilan belajar seseorang”. 

Seseorang jika memiliki sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan akan lancar 

dalam belajar, namun manakala sarana 

dan prasarana tersebut tidak terpenuhi 

makan akan muncul hambatan dalam 

belajar sehingga akan mengganggu 

keberhasilannya.  

Proses 

Silabus 

Silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata 

pelajaran. Menurut Idris & Marno 

(2014:169) menyatakan bahwa 

“Silabus merupakan penjabaran dari 

standar kompetensi, kompetensi dasar 

yang ingin dicapai, dan pokok-pokok 

serta uraian materi yang perlu 

dipelajari peserta didik dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar”. Dengan demikian 

pedoman pengolahan kegiatan 

pembelajaran dan pengembangan 

sistem penilaian juga mengacu pada 

silabus yang didasarkan pada 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013.  

RPP 

Perencanaan pembelajaran 

dirancang dalam bentuk silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang mengacu pada standar 

isi.Perencanaan pembelajaran meliputi 

penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media 

dan sumber belajar, perangkat 

penilaian pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. RPP adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka 

untuk satu pertemuan atau lebih.RPP 

dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). 

Setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun 

RPP secara lengkap dan sistematis 

agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
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menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  

Dengan demikian penyusunan RPP 

didasarkan pada silabus dan kondisi 

pembelajaran, agar kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai 

tujuan dan harapan. 

Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup. 

Penilaian  

Penilaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan penilaian 

otentik (authentic assesment) yang 

menilai kesiapan peserta didik, proses, 

dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga 

komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan 

perolehan belajar peserta didik atau 

bahkan mampu menghasilkan dampak 

instruksional (instructional effect) dan 

dampak pengiring (nurturant effect) 

dari pembelajaran. Hasil penilaian 

otentik dapat digunakan oleh guru 

untuk merencanakan program 

perbaikan (remedial), pengayaan 

(enrichment), atau pelayanan 

konseling. Selain itu, hasil penilaian 

otentik dapat digunakan sebagai bahan 

untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai dengan Standar 

Penilaian Pendidikan.  

Output 

Aspek output merupakan 

pengukuran tentang hasil belajar yang 

diberikan oleh peserta didik 

memegang peran yang penting. 

Pengukuran biasanya  menggunakan 

ukuran-ukuran tertentu dan angka-

angka. Menurut Winkel (1999:477)  

“pengukuran (measurement) dan 

evaluasi (evaluation) mengandung 

pengertian yang berbeda”. Pengukuran 

cenderung pada suatu deskripsi 

kuantitatif yang kemudian perlu 

ditafsirkan nilai atau mutunya. 

Evaluasi belajar dapat mencakup 

pengukuran, akan tetapi lebih dari 

sekedar pengukuran. Dengan kata lain, 
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ada hasil belajar peserta didik yang 

tidak dapat diukur secara kuantitatif . 

Undang-undang Sisdiknas Nomor 

20 Tahun 2003 pasal 58 (1) 

menyatakan bahwa “evaluasi  hasil 

belajar peserta didik dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik 

secara berkesinambungan”. Dengan 

demikian guru harus selalu melakukan 

evaluasi guna mengetahui 

perkembangan peserta didik. 

 

PENUTUP 

Pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan merupakan 

pembelajaran yang dekat dengan 

kehidupan peserta didik dan bersifat 

dinamis. Dalam melihat kualitas 

pembelajaran ekonomi tersebut perlu 

dipetakan apa saja yang akan diukur 

untuk mengetahui seberapa 

berkualitasnya sebuah pembelajaran.  

Selain itu dengan memetakan kualitas 

pembelajaran ekonomi maka dapat 

dipastikan juga apakah tujuan dari 

pelajara tersebut tersampaikan dengan 

baik.  

 Indikator input terdiri dari 

masukan yang diperoleh dari 

kompetensi guru, minat peserta didik, 

kondisi sosial ekonomi peserat didik, 

dan sarana-prasarana pembelajaran 

ekonomi. Kemudian indikator proses 

terdiri dari proses kegiatan belajar 

mengajar yang diawali dari 

perencanaan (silabus dan RPP), 

pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian. Sedangkan indikator output 

meliputi evaluasi belajar yang 

dilakukan oleh guru untuk melihat 

sebarapa jauh peserta didik memahami 

materi yang telah diajarkan. 

Melalui input-proses-output ini 

maka kualitas pembelajaran ekonomi 

dapat diketahui secara pasti sehingga 

beberapa kesalahan-kesalahan dapat 

diperbaiki karena secara otomatis 

terdidentifikasi dengan sendirinya. 

Sehingga nantinya dapat diperbaiki 

kesalahan demi kesalahan yang sudah 

terjadi dan kedepanya dapat dijadikan 

referensi untuk kemajuan kualitas 

pemebelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan. 
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Abstrak 

 
Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan pendidikan 

pada anak. Keluarga memberikan pengaruh pada pembentukan watak dan kepribadian anak yang 

penting bagi perkembangan anak. Pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga merupakan perihal 

yang sangat penting adanya dalam menumbuhkan nilai-nilai dan sifat berekonomi secara rasional 

keluarga. Pengasuhan oleh orang tua merupakan kunci mutlak perkembangan dan pembentukan 

pribadi seorang anak untuk mampu hidup secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian 

seorang anak terlihat dari kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah. Tujuan 

penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai upaya orang tua dalam 

menanamkan pendidikan ekonomi pada anak dilingkungan keluarga miskin dalam kegiatan 

pengasuhan sehari-hari. Adapun kerangka rancangan penulisan profil pendidikan ekonomi pada anak 

dilingkungan keluarga miskin sendiri menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi, Keluarga Miskin 

 

Manusia merupakan subjek 

kehidupan, sebab sebagai mahluk 

ciptaan Tuhan manusia selalu berpikir, 

dan mempelajari segala sesuatu yang 

ada di dalam kehidupannya. Manusia 

atau masyarakat merupakan pelaku 

ekonomi kehidupan duniawiah yang 

senantiasa berpikir secara rasional, 

efektif dan efisien dalam memanfaatkan 

sumber daya alam yang terbatas adanya 

untuk pemenuhan kebutuhannya yang 

tidak terbatas. Ada tiga hal yang 

membuat manusia harus memenuhi 

kebutuhanya, dikarenakan sifat 

kebutuhan tersebut yaitu 1) tidak dapat 

ditunda 2) tidak gratis dan 3) dapat 

dihitung.Berdasarkan sifat kebutuhan 

tersebut, manusia diharuskan pada 

upaya memenuhi kebutuhan ekonomi 

guna memenuhi keberlangsungan hidup 

yang berlangsung selama manusia itu 

hidup, dalam pemenuhannya, setiap 

individu senantiasa terus berupaya 

memaksimalkan potensi sumber daya 

yang dimilikinya untuk mencapai 

kesejahteraan. Salah satu upaya yang 

mailto:rahmawati909@gmail.com
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dapat di tempuh adalah melalui 

pendidikan, bisa dipastikan bahwa 

dengan pendidikan yang baik, maka 

seorang individu tersebut dapat berpikir 

dengan baik pula.   

Masyarakat atau individu yang 

mampu berpikir secara baik tercermin 

pada perilaku dalam interaksi terhadap 

dirinya, keluarganya dan lingkungan 

sekitarnya.  Berpikir secara baik 

meliputi seluruh aktivitas asah pola 

pikir yang dilandasi oleh karakter 

individu untuk mencapai sumber daya 

manusia yang berkualitas dan 

berkelanjutan. Sumber daya manusia 

yang berkualitas merupakan modal 

utama suatu negara dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional.    

Salah satu upaya pencapaian tujuan 

pembangunan nasional adalah 

tercapaianya masyarakat sejahtera, adil 

dan makmur. Sejalan dengan hal 

tersebut Satria (2011) mengungkapkan 

dalam Undang-Undang No 17 Tahun 

2007 tentang Visi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2025 menyebutkan: 

“Visi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2025 ialah 

Indonesia  menjadi negara yang 

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. 

Mandiri berarti hak bangsa Indonesia 

untuk menentukan yang terbaik agar 

menjadi bangsa yang bermartabat dan 

berdaulat. Maju, berarti kondisi 

masyarakat yang lebih sejahtera, SDM 

yang berkualitas dan kelembagaan yang 

mantap, adil berarti tidak ada 

kesenjangan, diskriminasi, dan 

pembangunan dari dan oleh rakyat. 

Jelas dinyatakan dalam undang-

undang di atas bahwa secara jangka 

panjang majunya suatu bangsa 

tercermin dari kondisi masyarakat yang 

sejahtera terpenuhinya kebutuhan 

ekonomi keluarga dan segenap 

masyarakat yang memiliki sumber daya 

manusia berkualitas merupakan modal 

berharga terciptanya pembangunan 

dalam suatu negara, sayangnya, tidak 

semua masyarakat maupun individu 

memiliki sumber daya manusia yang 

mencukupi. Tak akan tercipta generasi 

penerus yang mampu berekonomi 

secara baik manakala masih banyaknya 

orang tua atau keluarga yang tidak 
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peduli akan pentingnya pendidikan 

anak. Sebab proses terbentuknya 

seorang generasi penerus yang 

berkualitas terbentuk pertama kalinya 

adalah di lingkungan keluarga. Sejalan 

dengan perihal di atas pendidikan 

keluarga pada hakikatnya bertujuan 

untuk menanamkan dasar-dasar 

pengetahuan secara lahiriah maupun 

batiniah melalui berbagai upaya agar 

terlahir manusia yang berakhlak mulia 

dan unggul dalam berbagai bidang 

(Aziz, 2015).  

Pendidikan yang dimiliki oleh 

seorang anak mampu memberikan 

upaya lebih pada seorang anak secara 

jangka panjang, pendidikan yang 

diterima oleh seorang anak dari orang 

tua merupakan bekal yang sangat 

berharga untuk kehidupan masa depan 

anak. Sebelum seorang anak menerima 

pendidikan secara formal di bangku 

sekolah, keluarga merupakan sekolah 

pertama bagi anak. Peran pendidikan 

keluarga sangat penting keberadaanya 

dalam membentuk watak atau karakter 

seorang anak. Orang tua yang peduli 

dengan pendidikan akan memahami 

pentingnya pendidikan keluarga yang 

diwujudkan melalui pengasuhan orang 

tua. 

Keluarga adalah lembaga pertama 

dan utama dalam melaksanakan proses 

sosialisasi dan pendidikan pada anak. 

Keluarga memberikan pengaruh pada 

pembentukan watak dan kepribadian 

anak yang penting bagi perkembangan 

anak (Mardiya, 2012), sejalan dengan 

pemikiran tersebut seorang anak 

memperoleh pendidikan pertama adalah 

dari orang tua, pendidikan di dalam 

keluarga berbeda dengan pendidikan 

formal secara umum, pendidikan formal 

terencana secara sitematis dan terukur 

sedangkan pendidikan informal yang 

lebih banyak dikenal dengan 

“pendidikan pengalaman” tidak 

teroganisir sistematis, pendidik di 

dalam pendidikan informal yang 

dominan adalah orang tua sehingga bisa 

diketahui dengan jelas seorang anak 

yang pintar cerdas secara emosional dan 

memiliki daya intelegensia tinggi 

terdapat orang tua yang hebat dalam 

mendidik anak-anaknya. Akan tetapi 

tidak semua kualitas sumber daya 

manusia yang di miliki oleh orang tua 

mampu mendidik seorang untuk hidup 
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berekonomi secara baik, para orang tua 

lebih cenderung berasumsi bahwa 

pendidikan formal disekolah merupakan 

satu-satunya pendidikan yang 

dianggapnya mampu memberikan 

sumbangsih besar dalam menciptakan 

kesuksesan seorang anak.  

Sehingga para orang tua lebih 

percaya sepenuhnya pada pendidikan di 

sekolah, berapapun uang yang 

dikeluarkan untuk pembiayaan di 

sekolah tidak menjadi persoalan, 

dengan ekspektasi masa depan sang 

anak menjadi lebih baik. Peneliti 

memaklumi kondisi orang tua yang 

demikian, harapan mereka selalu sama 

berharap masa depan anaknya lebih 

baik dibandingkan orang tuanya 

sehingga pendidikan keluarga 

(informal) terkadang cenderung 

terabaikan.   

Pendidikan ekonomi di lingkungan 

keluarga merupakan perihal yang 

sangat penting adanya dalam 

menumbuhkan nilai-nilai dan sifat 

berekonomi secara rasional di setiap 

anggota keluarga. Seseorang tidak 

dilahirkan dengan sikap dan 

pandangannya, melainkan sikapnya 

terbentuk sepanjang perkembangannya 

(Maharani,2014:8). Sejalan dengan 

pernyataan tersebut sikap dan 

perkembangan seorang anak terbentuk 

melalui proses pengasuhan oleh orang 

tua berupa perhatian dan tanggung 

jawab akan kebutuhan dasar seorang 

anak.  

Sehingga para orang tua lebih 

percaya sepenuhnya pada pendidikan di 

sekolah, berapapun uang yang 

dikeluarkan untuk pembiayaan di 

sekolah tidak menjadi persoalan, 

dengan ekspektasi masa depan sang 

anak menjadi lebih baik. Peneliti 

memaklumi kondisi orang tua yang 

demikian, harapan mereka selalu sama 

berharap masa depan anaknya lebih 

baik dibandingkan orang tuanya 

sehingga pendidikan keluarga 

(informal) terkadang cenderung 

terabaikan.   

Pendidikan ekonomi di lingkungan 

keluarga merupakan perihal yang 

sangat penting adanya dalam 

menumbuhkan nilai-nilai dan sifat 

berekonomi secara rasional di setiap 

anggota keluarga. Seseorang tidak 

dilahirkan dengan sikap dan 
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pandangannya, melainkan sikapnya 

terbentuk sepanjang perkembangannya 

(Maharani,2014:8). Sejalan dengan 

pernyataan tersebut sikap dan 

perkembangan seorang anak terbentuk 

melalui proses pengasuhan oleh orang 

tua berupa perhatian dan tanggung 

jawab akan kebutuhan dasar seorang 

anak.  

Pengasuhan oleh orang tua 

merupakan kunci mutlak perkembangan 

dan pembentukan pribadi seorang anak 

untuk mampu hidup secara mandiri 

dalam kehidupan sehari-hari, 

kemandirian seorang anak terlihat dari 

kemampuan melakukan kegiatan sehari-

hari di dalam rumah. Hal ini sama 

dengan penerapan ekonomi rumah 

tangga (home economics) yakni suatu 

kajian bidang studi yang bertujuan 

menciptakan kesejahteraan dan upaya 

meningkatkan kualitas hidup melalui 

ranah domestik yakni rumah tangga. 

Rumah tangga merupakan suatu unit 

terkecil dalam perekonomian  yang 

paling bertanggung jawab dalam 

menjamin kesejahteraan ekonomi dan 

kelangsungan hidup anggotanya. 

Disebutkan bahwa kesuksesan seorang 

anak di masa mendatang adalah dimulai 

dari pengetahuan di dalam rumah. 

KAJIAN LITERATUR 

1) Konsep Pendidikan Ekonomi  

Pendidikan ekonomi dilingkungan 

keluarga merupakan salah satu faktor 

pendidikan yang sangat penting, karena 

pendidik itulah yang bergantung jawab 

dalam membimbing dan membentuk 

pribadi anak didiknya. Dari berbagai 

aspek yang tercakup dalam pendidikan 

anak dilingkungan keluarga, aspek 

ekonomi memiliki pengaruh yang besar 

pada proses pendewasaan anak menuju 

mandiri (Wahyono,2001). 

Pembetukan sikap dan perilaku 

anak sebagai pelaku ekonomi yang 

baik, memerlukan perhatian khusus dan 

dapat dilakukan secara begitu saja 

seperti mendidik aspek-aspek lain.  Hal 

itu sebenarnya berakar dari anak-anak 

yang tumbuh sebagai konsumen remaja 

atau dewasa yang masih tidak mengerti 

bagaimana uang di peroleh, ditabung, 

atau dibelanjakan (Schaefer & Di 

Geronimo, dalam wahyono, 2001) 

Menurut lermitte (2004) pendidikan 

ekonomi dilingkungan keluarga bisa 

dilakukan dengan berbagai cara untuk 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1276 
 

memberikan pendidikan kepada anak 

sebagai  sebagai berikut: 1) pengelolaan 

uang saku, 2) pembiasaan menabung 

secara teratur , 3) menjadi konsumen 

yang baik, 4) menjadi konsumen yang 

baik, 5) mebandingkan harga dengan 

kualitas dan 6) pengembangan 

semangat wirausaha. 

Selanjutnya lermitee (2004) 

menyebutkan bahwa manfaat 

pendidikan ekonomi yang diberikan 

oleh orang tua bagi seorang anak yakni 

: 1) anak-anak kelak ketika dewasa 

akan menjadi orang yang bertanggung 

jawab secara finansial 2) anak-anak bisa 

mengembangkan nilai positif yang telah 

diajarkan dilingkungan keluarganya, 

dan 3) anak-anak akan belajar 

membiasakan perilaku ekonomi yang 

baik dan konsisten serta memiliki 

ketrampilan secara finansial yang 

berguna saat mereka dewasa. 

Intensitas pendidikan ekonomi 

keluarga menurut Wahyono (2001)  

1) Keteladanan yaitu proses 

pendidikan ekonomi yang diberikan 

oleh kedua orang tua kepada anak 

melalui pemberian contoh nyata 

dalam aktivitas ekonomi sehari-hari 

2) Penjelasan verbal yakni pendidikan 

ekonomi yang diberikan oleh orang 

tua kepada anak melalui penjelasan 

tentang aktivitas produktif, dan 

ketelitian dalam pemanfaatan uang 

maupun sumber daya lain.  

3) Tunutunan perilaku yang relevan 

yakni pendidikan ekonomi yang 

diberikan oleh orang tua berupa 

pembiasaan untuk memanfaatkan 

waktu, pembiasaan untuk rajin 

menabung, pembiasaan untuk 

berhemat, pembiasaan untuk hidup 

berlaku hemat, dan pembiasaan 

selektif dalam pembelian barang 

dan jasa 

4) Diskusi atas kasus-kasus yang 

relevan, yakni pendidikan ekonomi 

yang diberikan oleh orang tua 

berupa frekuensi atas kasus-kasus 

yang berkaitan dengan aktivitas-

aktivita produktif dalam 

memanfaatkan uang, persepsi 

terhadap pendapat anak dalam 

diskusi dan variasi topik yang 

diberikan. 

2) Kemiskinan 

Menurut Sen dalam Maipita 

(2014:11) kemiskinan diartikan sebagai 
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kekurangan atau ketidakmampuan serta 

apa dan tidak dapat dilakuka, termasuk 

didalamnya kekurangan material, 

ketidakmampuan fisik, serta dimensi 

sosial. Lebih lanjut Sumardi 

(Ampa,2015) kelompok berpenghasilan 

rendah adalah sekelompok orang yang 

berdiam disuatu tempat, daerah atau 

negara, yang mendapatkan penghasilan 

lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kebutuhan minimal yang seharusnya 

mereka penuhi.  

Kemiskinan tidak biasa dianggap 

sama setiap wilayah atau daerah karena 

permasalahan kemiskinan itu sangat 

luas dan berbeda disetiap daerah baik di 

daerah perkotaan maupun daerah 

pedesaan, perbedaan itu sangat 

dipengaruhi oleh budaya, agama dan 

keadaan alam, kebiasaan daerah atau 

wilayah setempat apalagi jika berkaitan 

dengan dengan persepsi kemiskinan itu 

sendiri.  

 Studi sosiologis yang dilakukan 

oleh Charles Both dan B Seebohm 

Rowntree menyatakan bahwa keluarga 

yang hidup dalam kemiskinan dapat 

dibagi menjai dua bagian yaitu 1) 

Keluarga yang pendapatanya tidak 

cukup untu memenuhi kebutuhan 

minimum ( kemiskinan primer) dan 2) 

Keluarga yang pendapatanya secara 

keseluruhan hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan fisik semata.( 

kemiskinan sekunder). Langkah 

pertama untuk mengukur kemiskinan 

adalah dengan menentukan indikator 

kesejahteraan seperti pendapatan atau 

konsumsi perkapita  (Haughton 2012:9)  

Untuk mengukur kemiskinan, BPS 

menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs approach). Dengan pendekatan 

ini, kemiskinan di pandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang 

diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

Penduduk Miskin adalah penduduk 

yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan di bawah garis 

kemiskinan. 

3) Faktor Penyebab Kemiskinan 

Menurut Haughton (2012 : 159 ) 

faktor penentu kemiskinan adalah 

sebagai berikut Dalam urainya 

Haughton menyatakan bahwa untuk 

mengetahui mengapa orang tersebut 

tergolong miskin tidak lain disebabkan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1278 
 

oleh karakteristik nasional, yang 

ditunjukan dengan sifat masyarakat 

miskin berdasarkan karakteristik 

wilayah, masyarakat, rumah tangga dan 

individu. 

Menurut spicker dalam Maipita 

(2014: 60) menyatakan bahwa 

penyebab kemiskinan di bagi dalam 

empat mahzab yakni: 1) Individual 

explanation  menurut mahzab ini bahwa 

penyebab kemiskinan cenderung 

disebabkan oleh karakteristik orang 

miskinitu sendiri seperti malas dan 

kurang sungguh-sungguh dalam segala 

hal termasuk dalam bekerja, 2) Familia 

explanation menurut mahzab ini bahwa 

penyebab kemiskinan disebabkan oleh 

faktor keturunan, 3) Subcultural 

explanation menurut mahzab ini bahwa 

kemiskinan disebabkan oleh kultur, 

kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat 

karakteristik perilaku lingkungan, dan 

4) Struktrural explanation mahzab ini 

berpendapat bahwa kemiskinan timbul 

akibat dari ketidakseimbangan, 

perbedaan status yang dibuat oleh adat 

istiadat, kebijakan, dan aturan lain yang 

menyebabkan perbedaan seperti hak 

untuk bekerja, sekolah dan lainya 

hingga menimbulkan kemiskinan 

diantara mereka dan statusnya rendah 

dan haknya terbatas. 

Menurut Isdijoyo dalam Maipita 

(2014:61) membedakan penyebab 

kemiskinan di desa dan di kota, 

terutama disebabkan oleh : 1) 

Ketidakberdayaan, kondisi ini muncul 

karena kurangnya lapangan pekerjaan, 

rendahnya harga produk yang dhasilkan 

mereka, dan tingginya biaya 

pendidikan, 2) Keterkucilan, kondisi ini 

muncul akibat rendahnya tingkat 

pendidikan, kurangnya keahlian, 

sulitnya transportasi, serta ketiadaan 

akses terhadap kredit menyebabkan 

mereka terkucil dan menjadi miskin, 3) 

Kemiskinan materi, kondisi ini muncul 

diakibatkan kurangnya modal, dan 

minimnya lahan pertanian yang dimiliki 

menyebabkan penghasilan mereka 

relatif rendah, 4)Kerentanan, sulitnya 

mendapatkan pekerjaan, pekerjaan 

musiman, dan bencana alam, 

menjadikan mereka rentan miskin, dan 

5) Sikap, sikap yang menerima apa 

adanya dan kurang termotivasi untuk 

bekerja keras membuat mereka menjadi 

miskin. 
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Menurut Maipita (2014:61) 

penyebab kemiskinan secara umum 

disebabkan oleh dua faktor, yakni 

faktor internal dan faktor eksternal, 

faktor internal adalah faktor yang 

datang dari dalam diri orang miskin, 

sepert sikap apa adanya, tidak 

bersungguh-sunguh dalam berusaha, 

dan kondisi fisik yang kurang 

sempurna. Sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang datang dari luar si 

miskin, seperti keterkucilan karena 

akses yang terbatas, kurangnya 

lapangan pekerjaan, ketiadaan 

kesempatan, sumber daya alam yang 

terbatas. 

Mubyarto dalam Suharta (2013) 

menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 

empat faktor yang diduga menjadi 

penyebab kemiskinan di desa yaitu: 1) 

Adanya pemusatan pemilikan tanah 

yang dibarengi dengan adanya proses 

fragmentasi pada arus bawah 

masyarakat pedesaan, 2) Nilai tukar 

hasil produksi warga pedesaan 

khususnya sektor pertanian jauh 

tertinggal dibandingkan dengan hasil 

produksi lainnya, termasuk kebutuhan 

sehari-hari warga pedesaan, 3) 

Lemahnya posisi masyarakat desa 

khususnya petani dalam mata rantai 

perdagangan, 4) Karena karakter 

struktur sosial masyarakat pedesaan 

yang terpolarisasi. Sumarto (2010:21) 

meurutnya kondisi kemiskinan sulit 

diminimalkan dikarenakan 1) 

kondisi/anggota masyarakat yang 

tidak/belum ikut serta dalam proses 

perubahan karena tidak mempunyai 

kemampuan dalam faktor produksi 

yang memadai sehingga tidak 

mendapatkan manfaat dari hasil proses 

produksi yang memadai sehingga tidak 

mendapatkan manfaat dari hasil 

pembangunan, 2) pembangunan yang 

direncanakan pemerintah tidak sesuai 

dengan kemampuan masyarakat untuk 

berpartisipasi sehingga tidak terjangkau 

oleh masyarakat, dan 3) rendahnya 

tingkat pendidikan masyarakat 

pedesaan. 

4) Pengasuhan Orang Tua 

(Parenting)  

Seorang anak yang terlahir di dunia 

ini diibaratkan selembar kertas putih 

yang masih kosong dan polos. Bayi 

yang baru lahir membutuhkan semua 

bantuan orang tua dalam menjalankan 
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kehidupannya. Orang tua mempunyai 

tanggung jawab dalam memberkan 

asuhan kepada anak-anaknya. Kertas 

kosong yang polos akan tertulis sedikit 

demi sedikit. Pola tulisan yang ada 

dikertas, teratur, rapi atau tidaknya 

tergantung pengasuhan yang diberikan 

orang tua kepada anaknya.Brooks 

(2011:11) menyatakan pengasuhan 

adalah sebuah proses tindakan dan 

interaksi antara orang tua dan anak. 

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia No 21 Tahun 2013 

tentang pengasuhan anak. Pengasuhan 

Anak adalah upaya untuk memenuhi 

kebutuhan akan kasih sayang, 

kelekatan, keselamatan, dan 

kesejahteraan yang menetap dan 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik 

anak, yang dilaksanakan baik oleh 

orang tua atau keluarga sampai derajat 

ketiga maupun orang tua asuh, orang 

tua angkat, wali serta pengasuhan 

berbasis residensial sebagai alternatif 

terakhir. \ 

Selanjutnya Pengasuhan oleh 

Keluarga adalah pengasuhan anak yang 

dilakukan oleh orang tua kandung atau 

anggota keluarga lain sampai derajat 

ketiga. 

Selanjutnya Mardiya (2004) 

menyatakan bahwa kehidupan anak 

sangat tergantung pada orang lain. 

Semenjak dalam kandungan, kehidupan 

anak tergantung pada ibunya melalui 

plasenta. Setelah anak lahir ia masih 

tergantung pada orangtuanya. Akan 

menjadi bagaimana ia, tergantung pada 

bagaimana orang tua memberikan 

layanan dan memenuhi kebutuhan anak. 

Bagi anak, orangtua adalah tempat 

bergantung, baik secara fisik maupun 

mental. Kalaulah secara fisik anak telah 

lepas dari ketergantuangan terhadap 

orangtua, namun secara mental 

ketergantungan tersebut akan sulit di 

lepas. Menurut Edwards, (2006), 

menyatakan  Pengasuhan merupakan 

interaksi anak dan orang tua mendidik, 

membimbing, dan mendisplinkan serta 

melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan norma- 

norma yang ada dalam masyarakat. 

Lebih lanjut Manga dalam artikelnya 

yang diterbitkan oleh harian kompas 

online  menyatakan pada dasarnya pola 

asuh dapat diartikan seluruh cara 

perlakuan orang tua yang diterapkan 

pada anak. Banyak ahli mengatakan 

pengasuhan anak adalah bagian penting 
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dan mendasar, menyiapkan anak untuk 

menjadi masyarakat yang baik. Terlihat 

bahwa pengasuhan anak menunjuk 

kepada pendidikan umum yang 

diterapkan. Pengasuhan terhadap anak 

berupa suatu  proses interaksi antara 

orang tua dengan anak. Interaksi 

tersebut mencakup perawatan seperti 

dari mencukupi kebutuhan maka 

mendorong keberhasilan dan 

melindungi, maupun mensosialisasi 

yaitu mengajarkan tingkah laku umum 

yang diterima oleh masyarakat. 

Pendampingan orang tua diwujudkan 

melalui pendidikan cara-cara orang tua 

dalam mendidik anaknya. Cara orang 

tua mendidik anak nya disebut sebagai 

pola pengasuhan  

Anak-anak dilahirkan memasuki 

dunia ini dengan cara dan alasan yang 

sangat berbeda. Beberapa diantaranya 

sudah direncanakan secara berhati-hati, 

yang lain dilahirkan secara kebetulan 

saja, dan yang lain lagi disambut 

dengan penuh kegembraan yang 

meluap. Baik kelhiranya direncanakan 

atau tidak, yang lain lagi dengan minat 

dan sikap yang waspada (Hutton, 1991) 

Lebih lanjut menurutnya anak-anak 

perlu mendapatkan kesan yang positif 

tentang : 1) Keberadaan yaitu hak 

mereka untuk lahir, kenyataan mereka 

patut dicintai dan berharga bahwa 

mereka telah lahir, 2) perbuatan yaitu 

kemampuan mereka menyumabangkan 

sesuatu kenyataan bahwa mampu dan 

dapat berbuat baik, dan 3) berfikir yakni  

kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan masalah mereka sendiri, 

mereka cukup yakin untuk 

mengeluarkan pendapat dan perasaan 

mereka akan didengarkan dan pendapat 

mereka dipertimbangkan. 

Anak-anak hidup dari apa yang 

dipelajarinya dan mereka belajar 

dengan cara meniru Anak belajar 

bagaimana membawa diri didunia ini 

dan mereka belajar dengan melihat 

perilaku orang tua dan tidak mendengar 

apa yang mereka katakan.  

Menurut Hurlock (1993:202)  

bahwa sikap orang tua mempengaruhi 

cara mereka memperlakukan anak, dan 

perlakuan mereka terhadap anak 

sebaliknya mempengaruhi sikap anak 

terhadap mereka dan perilaku mereka. 

Pada dasarnya hubungan orang tua-

anak tergantung sikap orang tua. Sikap 

orang tua sangat menentukan hubungan 

keluarga sebab sekali hubungan ini 
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terbentuk mereka cenderung bertahan, 

jika sikap ini positif maka tidak akan 

jadi masalah. Tetapi jika sifat ini 

merugikan sikap ini cenderung bertahan 

bahkan dalam bentuk terselubungdan 

mempengaruhi hubungan orang tua. 

Selanjutnya Hurlock (1993:204) 

membagi sikap orang tua yang khas 

dalam pengasuhan 1) perlindungan 

yang berlebihan mencakup pengasuhan 

yang berlebihan, hal ini menumbuhkan 

ketergantungan yang berlebihan, 2) 

Permisifitas terlihat pada orang tua 

yang membiarkan anak sesuka hati, 

dengan sedikit kekangan. 3) 

memanjakan permisifitas yang 

berlebihan sehingga efek pada anak 

yakni menuntut perhatian dan 

pelayanan dari orang lain, 4) penolakan, 

penolakan dapat dinyatakan dengan 

mengabaikan kesejahteraan anak 

dengan menuntut terlalu banyak pada 

anak dan sikap bermusuhan yang 

terbuka 5) penerimann, penerimaan 

orang tua ditandai oleh perhatian yang 

besar dan kasih yang yang besar pada 

anak 4) dominasi, anak yang 

didominasi oleh orang tua bersikap 

jujur sopan, dan hati-hati tapi 

cenderung malu dan sensitif, 4) Tunduk 

pada anak orang tua yang tunduk pada 

anak-anaknya cenderung didominasi 

oleh anaknya dan kondisi rumah, 5) 

favoritisme  meskipun mereka bahwa 

mereka mencintai semua anak dengan 

sama rata, kebanyakan orang tua 

mempunyai anak favorit. 6) ambisi 

orang tua hampir semua orang 

mempunyai ambisi bagi anak mereka, 

sangat tinggi hingga tidak realistis. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Baumrin dan patterson dalam Brooks 

(111-113:2011) selama lebih dari satu 

dekade mengidentifikasi tiga pola 

perilaku pengasuhan orang tua terkait 

dengan beragam tingkatan dalam 

kompetensi anak: 1) Orang tua yang 

berwenang menerapkan kontrol tegas 

atas perilaku anak, tetapi juga 

menekankan kemandirian dan 

individualitas 

anak meskipun orang tua memiliki 

standar yang jelas saat ini dan dimasa 

depan atas perilaku anak, mereka 

bersifat rasional, fleksibel dan 

memerhatikan kebutuhan serta 

kesukaan anak, 2) orang tua yang 

bersifat otoriter menerapkan kontrol 

yang tegas, tetapi secara sewenang-

wenang, berkuasa penuh tanpa 
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memperhatikan individualitas anak, 

dan 3) orang tua yang permisif 

membuat sedikit batasan pada anak, 

menerapkan sifat impulsif anak. 

Memberikan kebebasan sebesar-

besarnya meski masih menjaga 

keamanan. 

Beberapa bentuk tanggung jawab 

yang penting yang mempengaruhi 

kesehatan dan kebahagiaan orang tua 

dan anak termasuk mengikuti 1) 

Membimbing anak, 2) tanggung jawab 

secara moral dan sesuai dengan 

undang-undang, 3) tanggung jawab 

secara financial 4) tanggung jawab rasa 

aman dan kesehatan 5) 

mengembangkan rasa sosial dan 

perasaan anak dan 6) mengembangkan 

kognitif anak (anonim:2013). 

Selanjutnya menurut Shocib dalam 

sugito ( sikap dan perilaku pengasuhan 

1) Keteladanan diri, 2) kebersamaan 

dengan anak dalam merealisasikan 

nilai moral, 3) sikap demokratis dan 

terbuka kemampuan menghayati 

kehidupan anak kesatuan kata dan 

tindakan. 4) Konsekuensi logis  

 

KESIMPULAN 

Pendidikan informal di dalam 

keluarga merupakan urgensinya 

terbentuk perilaku berekonomi pada 

anak, tidak menutup kemungkinan 

apapun latar belakang ekonomi 

keluarga, kaya ataupun miskin 

hakikatnya sama melakukan 

pengasuhan pendidikan ekonomi pada 

anak, hanya saja   perihal yang 

mempengaruhinya yakni adanya 

sumber daya ekonomi rumah tangga 

yang berhubungan erat dengan 

penggunaan sumber daya yang dimilki 

oleh keluarga dalam tercapainya tujuan 

pemenuhan kebutuhan keluarga. Untuk 

keluarga miskin,  dicerminkan dengan 

perolehan pendapatan  dibawah garis 

kemiskinan membuat pemenuhan 

kebutuhan keluarga menjadi terbatas 

adanya, dan pengasuhan pendidikan 

ekonomi anak cenderung apa adanya 

dan tidak terencana secara sistematis.    
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Abstrak 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan menjadi 

kebutuhan dasar untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber 

daya manusia dibentuk mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan ekonomi informal yang 

diberikan orang tua, memberikan pemahaman dan penerapan konsep ekonomi untuk anak. Bentuk 

hasil belajar dalam proses pemberian pendidikan ekonomi informal kepada anak adalah adanya 

perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan perilaku ekonomi yang rasional dan peduli 

terhadap orang-orang disekitar. Kepedulian terhadap orang sekitar yang membutuhkan 

merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki anak agar tidak bertindak egois yang hanya 

mementingkan dirinya sendiri. Sikap dan perilaku yang terbentuk akan mempengaruhi bagaimana 

pola pikir untuk menyusun dan merancang masa depannya. Dengan diberikan pendidikan 

ekonomi informal yang berkepedulian, di masa yang akan datang anak akan berperilaku ekonomi 

yang rasional dan peduli dengan keadaan disekitarnya. Jadi tidak serta merta melakukan 

berbagai cara untuk mencapai kepuasan sendiri. Namun, orang tua menginginkan anak dapat 

menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama terutama orang yang tidak mampu agar tercipta 

kesejahteraan bersama. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. 

 
Kata Kunci:  orientasi masa depan, pendidikan informal  

 

 
Pendidikan merupakan suatu 

aspek yang penting bagi kehidupan 

manusia. Hal ini juga menjadi  salah 

satu tujuan dari bangsa Indonesia 

yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar 

untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber 

daya manusia yang berkualitas 

diyakini akan memperbaiki keadaan 

bangsa Indonesia untuk lebih baik. 

Kualitas sumber daya manusia 

berkaitan dengan bagaimana 

seseorang memperoleh pendidikan, 

baik pendidikan informal, formal, 

maupun non formal.  

Pendidikan informal merupakan 

pendidikan yang diberikan di dalam 

lingkungan keluarga. Keluarga 

merupakan wadah pertama bagi 

anak dalam memperoleh pendidikan. 

Karakter, sikap, dan perilaku anak 

dibentuk di dalam keluarga melalui 

interaksi antar anggota keluarga. Hal 

tersebut menjadi landasan atau dasar 

untuk perkembangan tingkah laku 

mailto:nana64.nr@gmail.com
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anak di masa yang akan datang. 

Tujuan diberikannya pendidikan 

kepada anak agar anak tidak hanya 

mengetahui akan tetapi dapat 

menerapkan pendidikan yang 

didapat di dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya pemberian 

pendidikan ekonomi di dalam 

keluarga (selanjunya disebut dengan 

pendidikan ekonomi informal). 

Tujuan pemberian pendidikan 

ekonomi informal adalah agar anak 

mengetahui dan menerapkan konsep 

ekonomi di dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

Seorang anak mulai 

diperkenalkan dengan pendidikan 

ekonomi dan mulai belajar konsep 

ekonomi seperti menentukan pilihan 

dan memenuhi kebutuhan hidupnya 

dalam lingkungan keluarga sejak 

dini. Menurut Wahyono (2001:123-

124), “pendidikan ekonomi yang 

diajarkan kepada anak sejak usia 

dini sangatlah penting sebab aspek 

ekonomi memiliki pengaruh yang 

besar pada proses pendewasaan anak 

menuju kehidupan yang mandiri”. 

Dengan demikian, diberikannya 

pendidikan ekonomi akan membantu 

anak untuk hidup secara mandiri, 

dalam arti anak tidak cenderung 

bersikap manja kepada orang tua. 

Selain sikap mandiri yang ingin 

ditanamkan orang tua, anak juga 

diharapkan dapat menerapkan sikap 

peduli terhadap sesama dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Pendidikan ekonomi dibutuhkan 

seseorang dalam melakukan 

kegiatan ekonomi. Pendidikan 

ekonomi yang diajarkan akan 

membuat anak berperilaku rasional 

dalam berbagai persoalan sehingga 

orientasi pendidikan ekonomi tidak 

hanya mengajarkan bagaimana 

mengelola uang atau cara 

pemanfaatan uang. Namun lebih dari 

itu, pendidikan ekonomi juga 

mengajarkan tentang bagaimana 

menentukan pilihan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

guna menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan diri sendiri dan juga 

menanamkan kepedulian terhadap 

sesama untuk tercapai kesejahteraan 

bersama. 

Kemakmuran dan kesejahteraan 

dapat diterapkan dalam beberapa hal 

misalnya, seorang anak harus tahu 

manfaat dan nilai guna dari barang 

atau jasa yang akan digunakan serta 

kemampuannya dalam memenuhi 

kebutuhan akan barang dan jasa 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1289 

 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 

anak dapat berperilaku ekonomi 

secara rasional. Selain itu, 

memberikan bantuan kepada orang 

yang tidak mampu dengan 

menggunakan sebagian uang saku 

yang diberikan orang tua, dapat 

mengajarkan sikap peduli dalam 

berekonomi. Dengan demikian, 

sikap dan perilaku ekonomi yang 

diajarkan kepada anak tidak hanya 

untuk kepentingannya sendiri, 

namun juga untuk kepentingan 

orang lain. Banyak orang tua yang 

belum memahami penerapan 

pendidikan ekonomi kepada anak 

karena para orang tua memiliki 

anggapan bahwa pemenuhan segala 

permintaan dan kebutuhan anak 

adalah cara yang benar agar hidup 

anak bahagia dan sejahtera. Namun 

hal tersebut tidak selalu benar. 

Alasannya, anak harus dikenalkan 

pada konsep dan nilai ekonomi yang 

disesuaikan dengan usia anak. Oleh 

karena itu peran orang tua dalam 

pemberian konsep awal ekonomi 

sangat penting.  

Pendidikan ekonomi sangat 

penting diajarkan dan ditanamkan 

kepada anak agar anak dapat 

menjadi individu yang berperilaku 

ekonomi secara rasional, mandiri, 

dan peduli terhadap sesama. Pada 

dasarnya, orang tua bersikap, 

dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya. Pola sikap, perilaku, dan 

nilai-nilai budaya lokal yang 

ditanamkan orang tua pada anak 

merupakan landasan bagi 

perkembangan tingkah laku anak 

selanjutnya (Wahyono, 2001). Hal 

ini berarti, masyarakat sekitar akan 

mempengaruhi anak dalam bersikap 

dan berperilaku, khususnya dalam 

melakukan perilaku ekonomi. Sikap 

ekonomi yang ditanamkan kepada 

anak seharusnya tidak membuat 

anak untuk bersikap egois dan hanya 

mementingkan dirinya sendiri. 

Namun pendidikan ekonomi yang 

baik untuk anak adalah pendidikan 

ekonomi yang juga memperdulikan 

orang lain dan keadaan sekitar. 

Menurut Wahyono (2001:125), 

yang terpenting dalam aspek 

pendidikan ekonomi terletak pada 

segi pembentukan sikap dan 

perilaku, bukan pada pengetahuan 

dan keterampilannya. Perubahan 

sikap dan perilaku anak merupakan 

cerminan bagaimana proses 

pendidikan ekonomi diberikan 

kepada anak. Sikap dan perilaku 
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anak akan selalu dipengaruhi 

bagaimana dia memperoleh 

pendidikan di lingkungan keluarga 

dan lingkungannya. Begitu pula 

dalam memperoleh pendidikan 

ekonomi. Remaja sudah seharusnya 

memahami bagaimana nantinya 

akan bersikap dan berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan lebih 

memahami pendidikan dan 

pengetahuan ekonomi, anak akan 

dilatih untuk belajar mandiri, tidak 

egois, dan dapat menentukan pilihan 

yang sesuai dengan keadaan dirinya 

sendiri. 

Behavioral production process 

(proses pembentukan perilaku) 

menentukan sejauh mana hal-hal 

yang dipelajari akan diterjemahkan 

ke dalam tindakan atau performa 

(Hergenhahn dan Olson, 2008:365). 

Pembentukan sikap dan perilaku 

anak merupakan salah satu bagian 

dari pembentukan karakter. Karakter 

yang terbentuk akan mempengaruhi 

bagaimana pola pikir untuk 

menyusun dan merancang masa 

depannya. Setiap anak pasti 

memiliki harapan yang diinginkan 

kelak. Harapan tercipta berdasarkan 

pada pengetahuan, pangalaman, 

kemampuan, dan keadaan orang tua 

dalam memenuhi kebutuhan anak. 

Anak memiliki tahap 

perkembangan yang berbeda-beda, 

sesuai dengan usia anak. Pada anak 

remaja dalam hal ini siswa SMA, 

merupakan masa di mana remaja 

akan mulai menghadapi dunia yang 

sebenarnya. Hal ini juga merupakan 

proses pencarian jati diri remaja 

untuk menentukan bagaimana 

harapan atau pandangan untuk masa 

depannya. Harapan atau pandangan 

masa depan remaja dapat diartikan 

sebagai orientasi yang dipikirkan 

dan ingin dicapai oleh remaja di 

masa yang akan datang. Orientasi 

masa depan remaja dipengaruhi oleh 

orang tua dan lingkungan sekitar. 

Hal ini disebabkan lingkungan di 

sekitar remaja akan mempengaruhi 

pola pikir dan yang nantinya akan 

berdampak pada perilaku dan 

keinginannya.  

Menurut Nurmi, orientasi masa 

depan ini sangat erat kaitannya 

dengan harapan-harapan, tujuan, 

standar serta rencana dan strategi 

yang dilakukan untuk mencapai 

sebuah tujuan, mimpi-mimpi dan 

cita-cita (Triana, 2013:282). 

Pembentukan orientasi masa depan 
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merupakan salah satu tugas 

perkembangan pada masa remaja, 

yang akan mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tugas 

perkembangan berikutnya. Orientasi 

masa depan pada remaja 

memungkinkan untuk berpikir 

tentang keadaan yang akan 

dialaminya di masa depan misalnya 

tentang kesejahteraan hidup. Hal ini 

tentu berkaitan dengan pendidikan 

dan pekerjaan yang akan ditempuh 

untuk mencapai orientasi atau 

harapan masa depannya. Dampak 

yang terlihat misalnya dengan sikap 

dan perilaku yang dilakukan remaja 

akan mempengaruhi proses dalam 

membangun orientasi masa depan, 

salah satunya adalah kemandirian 

dan kepedulian kepada orang lain. 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Ekonomi Informal 

yang Berkepedulian 

Pada pasal 1 ayat 13 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan. Menurut 

Degeng dan Pali (2002:27), keluarga 

memberikan pengaruh pertama kali 

dalam menanamkan benih-benih 

pendidikan yang selanjutnya 

berkembang dalam lingkup sekolah 

dan masyarakat. Pendidikan 

ekonomi menunjukkan bagaimana 

cara seseorang untuk memilih dan 

memenuhi segala kebutuhannya 

dengan sumber daya yang terbatas 

secara rasional. Jika dikaitkan 

dengan bentuk kepedulian kepada 

orang lain, tidak hanya bersikap dan 

berperilaku yang rasional, namun 

lebih dari itu, anak harus bersikap 

dan berperilaku peduli terhadap 

sesama untuk mecapai kesejahteraan 

bersama.  

Pendidikan ekonomi sangat 

penting untuk diberikan kepada anak 

sejak usia dini. Interaksi antara 

orang tua dan anak bisa jadi 

merupakan penerapan pendidikan 

informal di keluarga. Pemberian 

nasehat, diskusi masalah yang ada di 

dalam keluarga, pemilihan alat 

pemuas kebutuhan, merupakan 

beberapa perilaku dan sikap yang 

mencerminkan adanya penerapan 

pendidikan di lingkungan informal. 

Selain itu, dari dalam lingkungan 

keluarga, anak juga bisa diajarkan 

untuk peduli terhadap anggota 

keluarga yang lain. 
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Penerapan konsep ekonomi 

kepada anak dapat dimulai dari hal-

hal yang sedehana dan dekat dengan 

kehidupan anak. Hal ini juga 

diperkuat oleh Kołodziej, Lato, dan 

Szymańska yang menyebutkan 

bahwa, “Informal education takes 

place mainly in the family, through 

everyday observations and 

experiences” (2014:100). Dalam 

proses belajar ekonomi, anak 

menerima informasi yang pada 

akhirnya akan diolah dan menjadi 

sebuah perubahan tingkah laku 

dalam berekonomi anak. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gagne. 

Menurut Gagne, dalam 

pembelajaran terjadi proses 

penerimaan informasi, untuk 

kemudian diolah sehingga 

menghasilkan keluaran dalam 

bentuk hasil belajar (Yudhawati dan 

Haryanto, 2011:45). Bentuk hasil 

belajar dalam proses pemberian 

pendidikan ekonomi kepada anak 

adalah adanya perubahan sikap dan 

tingkah laku yang sesuai dengan 

perilaku ekonomi yang rasional dan 

peduli. 

Pemberian pendidikan ekonomi 

yang baik dan dilakukan sejak dini 

akan mempengaruhi bagaimana 

anak akan berperilaku di masa yang 

akan datang. Hal ini dikarenakan 

aspek ekonomi memiliki pengaruh 

yang besar pada proses pendewasaan 

anak menuju kehidupan yang 

mandiri (Wahyono, 2001:123-124). 

Di masa depan, orang tua pasti 

memiliki keinginan agar anaknya 

mandiri dan tetap memiliki 

kepedulian terhadap sesama (tidak 

egois) dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan. 

Pendidikan ekonomi yang 

diberikan di lingkungan keluarga 

mengutamakan bagaimana anak juga 

memiliki sikap peduli dengan 

anggota keluarga yang lain. Hal ini 

dapat dialkukan dengan berbagai 

cara, misalnya, jika anak meminta 

tambahan uang saku, namun 

keadaan orang tua tidak 

memungkinkan untuk menambah 

uang saku anaknya. Yang perlu 

orang tua berikan adalah 

memberikan pengertian kepada anak 

agar anak mengerti dan peduli 

dengan kondisi orang tuanya. 

Dengan begitu, dalam penerapan 

pendidikan ekonomi yang 

didapatkan oleh anak, anak tidak 

hanya menerapkan sikap dan 

perilaku ekonomi untuk kepuasan 
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dirinya sendiri, namun lebih dari itu, 

kepedulian terhadap kondisi orang-

orang di sekitarnya akan menjadikan 

pribadi yang  lebih bijaksana dalam 

bersikap dan bertingkah laku. 

Pemberian pendidikan ekonomi 

di lingkungan keluarga kepada anak 

akan membantu anak dalam 

menyusun dan merencanakan 

orientasi masa depan. Hal ini akan 

membuat anak mampu 

menggambarkan keinginannya di 

masa depan, seperti cita-cita dalam 

pekerjaan. Untuk memenuhi cita-cita 

tersebut, anak harus berusaha dan 

tetap melakukan pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua. Berkaitan 

dengan perilaku dan sikap anak yang 

cenderung meniru atau modeling, 

dalam hal cita-cita, anak pasti akan 

menginginkan cita-cita yang 

cenderung sama seperti yang ada di 

sekitar lingkungannya. Seorang anak 

pasti memiliki seseorang yang 

dijadikan sebagai model dan panutan 

untuk masa depannya. Peran orang 

tua yaitu memastikan seseorang 

yang dijadikan model dan panutan 

oleh anaknya adalah seseorang yang 

membawa nilai positif kepada 

perkembangan anaknya. 

Orientasi Masa Depan 

Setiap orang pasti memiliki 

pandangan/cita-cita di masa depan. 

Pandangan/cita-cita di masa depan 

tersebut dapat dikatakan sebagai 

orientasi masa depan seseorang. 

Menurut Lamm, Schmidt, dan 

Trommsdorff (1976:317), 

menyebutkan orientasi masa depan 

sebagai berikut: “Future orientation 

here refers to an individual's 

attitude-in particular, his cognitions 

and feelings-toward his future”. 

Selain itu, Nurmi berpendapat 

tentang orientasi masa depan (Beal, 

2011:5) yaitu: 

‘future orientation as a 
multidimensional process of 

motivation, planning, and 

evaluation, where motivation 

is what interests an 

individual has, planning is 

how an individual intends to 

realize a particular future 

goal, and evaluation is the 

extent to which realizing a 

goal is expected by that 

individual’. 
Adapun komponen orientasi 

masa depan menurut Trommsdorff 

(1983:383)  antara lain aspek 

kognitif dan aspek motivasional 

serta afektif. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa orientasi masa depan 

seseorang merupakan pandangan, 

pemikiran, ataupun cita-cita 

seseorang dalam merancang dan 
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menentukan masa depannya dengan 

cara menentukan harapan, tujuan, 

rencana, dan penilaian/evaluasi 

pencapaian masa depannya. Sebagai 

seorang remaja, pembentukan atau 

perencanaan orientasi masa depan 

merupakan tugas perkembangannya. 

Hal ini disebabkan apa yang dicapai 

saat ini oleh seorang remaja akan 

mempengaruhi pencapaian tugas 

perkembangan selanjutnya. Tugas 

perkembangan seorang remaja 

meliputi tugas kehidupan pribadi, 

tugas dalam kehidupan sosial, dan 

tugas dalam kehidupan keluarga 

(Sunarto dan Hartono, 2006:214). 

Tugas-tugas tersebut nantinya akan 

menentukan bagaimana orientasi 

masa depan remaja yang dilihat dari 

segi orientasi terhadap pendidikan 

dan pekerjaan yang diinginkan. 

Harapan merupakan sesuatu hal 

yang dicita-citakan di masa depan. 

Cita-cita diri menurut Desmita 

(2014:167) terdiri dari dambaan, 

aspirasi, harapan, keinginan bagi diri 

kita, atau menjadi manusia seperti 

apa yang kita inginkan. Remaja 

merupakan masa-masa berpikir 

tentang persiapan di masa yang akan 

datang untuk menjadi seorang yang 

dewasa. Tentu sebagai remaja 

memiliki harapan yang diinginkan 

untuk masa depannya. Sebagai 

individu yang sedang mengalami 

proses peralihan dari masa anak-

anak mencapai kedewasaan, remaja, 

dalam hal ini siswa SMA, memiliki 

tugas-tugas perkembangan yang 

mengarah pada persiapannya 

memenuhi tuntutan dan harapan 

peran sebagai orang dewasa. Remaja 

harus memiliki konsep diri agar 

paham atau mengerti kondisi 

sebenarnya dari dirinya sendiri. 

Harapan atau cita-cita seseorang 

merupakan hal yang utama dalam 

menentukan konsep diri. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan dari 

Desmita, bahwa pengharapan ini 

merupakan inti dari konsep diri 

(2014:170). 

Konsep diri anak dapat dibentuk 

mulai dari lingkungan formal, 

informal, dan nonformal. Dalam 

proses pemberian pendidikan 

ekonomi di keluarga (informal), 

secara otomatis anak akan 

mendapatkan pandangan dan 

harapan akan seperti apa dirinya 

kelak sesuai dengan keadaan sekitar. 

Apa yang diketahui anak akan 

menjadikan anak memiliki 

kemungkinan-kemungkinan yang 
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akan terjadi dengan sikap dan 

perilaku yang dilakukan.  Dengan 

kata lain, orientasi masa depan anak 

dapat dibentuk dengan adanya 

pengetahuan yang telah anak 

dapatkan selama proses belajar dan 

penerimaan pendidikan di dalam 

keluarganya, khususnya pendidikan 

ekonomi. Selain itu, pengalaman 

anak diperoleh juga dari  lingkungan 

sosialnya (non formal dan formal). 

Hal ini dikarenakan anak melakukan 

sosialisasi dengan lingkungan 

sosialnya setiap hari. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat dari Nurmi, 

people set future-oriented goals by 

comparing their individual motives 

to their knowledge (Nurmi, Poole, 

Kalakoski, 1994:472). Di dalam 

pikiran remaja, orientasi masa depan 

yang mereka pikirkan biasanya 

berhubungan dengan pendidikan 

yang akan dijalani dan pekerjaan apa 

yang akan mereka lakukan setelah 

mereka dewasa nanti.  

Harapan-harapan yang 

diinginkan seseorang di masa depan 

tentu memiliki tujuan-tujuan 

tertentu. Tujuan memiliki makna 

bahwa pencapaian yang kelak akan 

diperoleh akan lebih baik dari 

keadaan saat ini, misalnya keinginan 

untuk lebih sejahtera dalam bidang 

ekonomi. Oleh karena itu, tujuan 

digunakan untuk merumuskan dan 

menyusun rencana guna mencapai 

tujuan dan harapan yang diinginkan. 

Tujuan seseorang dalam menyusun 

orientasi masa depan menurut 

Nurmi, Poole, dan Kalakoski (1994: 

472), yaitu ‘dengan membandingkan 

motif individu ke pengetahuan 

mereka (Nurmi, 1991) dan persepsi 

personal dari berbagai kemungkinan 

di masa depan (Poole and Cooney, 

1985)’. Dengan demikian, seseorang 

dalam hal ini siswa akan menyusun 

oreintasi masa depannya 

berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki dan persepsi di masa depan. 

Dalam menyusun harapan atau 

pandangan serta tujuan masa depan, 

tentu anak telah merencanakan masa 

depannya akan seperti apa nantinya. 

Perencanaan masa depan menurut 

Khoiruddin (1992:38), berarti suatu 

proses perancangan program karir 

kehidupan individu yang 

berorientasi ke masa depan. Selain 

program karir atau pekerjaan yang 

diharapkan anak, tentu bidang 

pendidikan yang diharapakan anak 

juga penting. Hal ini dikarenakan 

pendidikan merupakan jalan untuk 
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mendapatkan karir atau pekerjaan 

yang sesuai dan yang diinginkan. 

Perencanaan program pendidikan 

dan pekerjaan tersebut sesuai dengan 

usia seseorang. Hal ini disebabkan 

dalam perkembangannya, anak akan 

memiliki perubahan-perubahan 

pemikiran tentang akan menjadi 

seperti apa dia kelak. Perubahan 

tersebut terjadi karena semakin 

tumbuh dan berkembang, anak akan 

semakin memahami tentang 

kemampuan dan kelebihan serta 

kekurangan dirinya sendiri. 

Kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki anak dapat dijadikan dasar 

untuk melakukan proses penilaian 

dan evaluasi diri sendiri seorang 

anak dalam mewujudkan orientasi 

masa depannya. Hal ini harus 

dilakukan anak agar anak dapat 

menilai dirinya sendiri apakah 

mampu mewujudkan harapannya di 

masa depan. Anak perlu melakukan 

identifikasi hal-hal yang dapat 

menghambat dan mendukung 

pencapaian orientasi masa depannya 

sehingga akan lebih termotivasi 

untuk dapat menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi ke depannya. 

Harapan, tujuan, dan rencana yang 

telah disusun dan dilaksanakan 

dalam proses mewujudkan masa 

depan akan dapat terwujud dengan 

baik jika anak dapat mengevaluasi 

dirinya sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian pendidikan ekonomi 

kepada anak sangatlah penting untuk 

membekali anak dalam menghadapi 

masa depan. Keluarga merupakan 

tempat pertama dimana anak 

mendapatkan pendidikan.  

Pemberian pendidikan 

ekonomi,informal  menjadi dasar 

pengetahuan anak dalam berperilaku 

ekonomi. Pada dasarnya pendidikan 

ekonomi lebih menekankan pada 

sikap dan perilaku dalam 

berekonomi sebagai hasil akhir. 

Dengan demikian, peran pendidikan 

ekonomi informal yang 

berkepedulian yang didapatkan oleh 

anak sangat penting dalam 

membentuk orientasi masa depan 

anak. Anak akan berperilaku 

ekonomi yang rasional dan peduli 

terhadap sesama yang tidak mampu. 

Hal ini tentu untuk tercapai 

kesejahteraan bersama. 
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REVITALISASI  WARISAN  BUDAYA LOKAL UNTUK   
MENINGKATKAN  EKONOMI  KERAKYATAN 

 
Regreat Suasmiati 

Prodi Keguruan Seni Rupa Pascasarjana – Universitan Negeri Malang 
email: suasmiatiregreat@yahoo.com 

 
Abstrak 

Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki fase baru dimana konsep ekonomi modern mena-
warkan kembali pasar bebas. Sehingga konsep ini disempurnakan dengan istilah neoliberalisme. 
Daripada itu, instrumen terpenting yang masuk ke dalam bagian ekonomi tersebut adalah pasar 
tradisional yang ada di candi Penataran, sebagai salah satu warisan budaya lokal. Namun, saat 
ini pasar tradisional sedikit mulai ditinggalkan masyarakat modern. Karena menjamurnya 
produk-produk dari luar yang murah dan menarik dengan menawarkan konsep modern. Hasil 
penelitian ini memiliki konsep untuk merevitalisasi warisan budaya di candi Penataran walaupun 
adanya regulasi pemerintah pusat tentang pasar bebas, tidak menjadi acuan bagi pasar wisata 
yang ada di candi Penataran, sehingga konsep ekonomi kerakyatan menjadi prioritas. 
 

Kata kunci: Revitalisasi, warisan budaya lokal, ekonomi kerakyatan 

 

 
 

Dalam pengembangan produk 

industri pariwisata, objek dan 

atraksi wisata mempunyai peranan 

sekaligus menentukan dalam 

penarikan kunjungan wisatawan. 

Kedua unsur ini merupakan suatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan, 

karena dimana ada obyek wisata 

maka disana pula terdapat atraksi 

wisata. Sesuatu yang dapat disebut 

dengan obyek wisata yaitu apabila 

untuk melihat obyek tersebut tidak 

ada persiapan yang dilakukan 

terlebih dahulu.    Dengan kata lain 

obyek dapat dilihat secara langsung 

tanpa bantuan orang lain seperti 

pemandangan alam, gunung, sungai, 

danau, candi, monumen, mesjid, 

gereja, dan pura. Semuanya itu 

dapat dilihat tanpa bantuan orang 

lain, walaupun terkadang harus 

membayar untuk sekedar tanda 

masuk atau dikenal sebagai karcis. 

Blitar, Menggairahkan wisata 

Candi Penataran di Kabupaten Blitar 

sebagai landmark wisata budaya 

nasional memang tidak berlebihan. 

Pasalnya candi yang memiliki 

hubungan erat pada masa kerajaan 

Kediri ini memberikan nuansa 

tersendiri bagi setiap pengunjung 

yang tengah menikmati wisata 

budaya. Wisata Candi Penataran di 

Kabupaten Blitar sebagai landmark 

wisata budaya nasional  yang 

memberikan nuansa tersendiri bagi 

setiap pengunjung yang tengah 

menikmati wisata budaya. Tekad 
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menjadikan landmark Penataran 

untuk mengembangkan kawasan 

wisata yang mumpuni dalam hal 

wisata budaya akan terus 

diupayakan oleh Pemkab Blitar. 

"Kami akan berupaya sebaik 

mungkin untuk menjadikan wisata 

Candi Penataran ini sebagai salah 

satu daerah dengan kunjungan 

wisata budaya terbesar”.  

Candi Penataran terletak di 

sebelah utara Kota Blitar atau 

tepatnya 10 Km dari makam 

Prsesiden Indonesia pertama. 

Dengan kawasan wisata pedesaaan, 

Penataran menawarkan konsep 

wisata budaya dengan keramahan 

masyarakat desa khas kabupaten 

Blitar. Penataran sendiri persisnya 

terletak di Desa Penataran, 

Kecamatan Nglegok atau di sisi 

sebelah selatan lereng Gunung 

Kelud. Setiap bulannya kawasan 

wisata Candi Penataran tidak pernah 

sepi pengunjung. Menurut pos jaga 

wisata Candi Penataran, jumlah 

pengunjung umum rata-rata dalam 

satu bulan sekitar 20.000 sampai 

25.000 orang. 

Perkembangan pariwisata di 

Objek Wisata Candi Penataran telah 

memberikan dampak positif dan 

negatif terhadap sosial budaya 

masyarakat lokal. 

 

 

Foto diambil pada saat kegiatan Dharma Santi yaitu Semacam perayaan(halal 

bihalal) hari raya Nyepi dipusatkan di Candi Penataran. Dihadiri oleh warga agama 

Hindu juga Pendeta dan tokoh hindu dan tokoh masyarakat juga dihadiri pejabat 

Bupati dan wakil, serta pejabat yang berkepentingan(doc.langsung) 

Dampak Positif Sosial–

Kemasyarakatan di Pasar wisata 

Candi Penataran.  

 Objek Wisata Candi Penataran, 

secara umum kebudayaan-

kebudayaan masyarakat lokal 

seperti cara hidup, adat istiadat, 



National conference on economic education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

1301  

agama, dan kesenian yang 

diwariskan oleh nenek 

moyangnya masih terjaga 

kelestariannya. Artinya, 

walaupun sudah berbaur dan 

dipengaruhi oleh budaya-budaya 

asing namun kebudayaan 

masyarakat tersebut masih dapat 

ditemukan dengan mudah dan 

dilakukan secara rutin oleh 

masyarakat setempat, seperti 

upacara keagamaan bagi umat 

hindu, juga pagelaran setiap 

malam bulan purnama yang 

disebut Purnama Seruling 

Penataran  

 Bertitik tolak dari ide tersebut 

pada tahun 2008 di pelataran 

kawasan  wisata Candi 

Penataran di gelar kembali 

Sendratari Sri Tanjung sebagai 

salah satu tajuk Pagelaran Seni 

Pesona Bumi Penataran  

 Dengan kekayaan obyek wisata 

di Kabupaten Blitar yang 

beraneka ragam apabila dikelola 

secara profesional diharapkan 

akan mampu memajukan 

kepariwisataan di Kabupaten 

Blitar. Oleh sebab itu perlu 

adanya kerjasama semua pihak 

swasta (investor) untuk dapat 

mengelola dan memajukan 

pariwisata di Kabupaten Blitar 

serta dapat memunculkan 

kebudayaan yang diambil dari 

budaya lokal daerah.   

Dampak Negatif Sosial–

Kemasyarakatan di Pasar wisata 

Candi Penataran.  

Dampak-dampak negatif yang 

timbul antara lain: walaupun Candi 

Penataran sebagai Ikon Kabupaten 

Blitar yang sebagai tempat wisata 

Purbakala, dan  juga tempat ibadah 

tertentu agama Hindu, pasar 

wisatanya terutama untuk bangunan 

pasarnya masih bangunan sederhana 

yaitu: 1) berupa tenda-tenda saja, 2) 

belum adanya suatu kelompok 

masyarakat yang peduli akan hal 

penataan karena masih 

mengharapkan bantuan dari pemda 

setempat, dan 3) kemasan barang 

yang dijual masih ala kadarnya.
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Tenda-tenda ini yang dimaksudkan adalah tenda yang ada di Pasar Wisata di Candi 

Penataran (gambar kiri). Kios ini merupakan salah satu kios yang paling baik 

dibandingkan kios yang lain (doc. langsung) 

Revitalisasi Warisan Budaya Lo-

kal 

Revitalisasi merupakan proses, 

cara dan perbuatan untuk 

menghidupkan kembali sesuatu 

yang dulunya terberdaya atau bisa 

menjadikan sesuatu lebih ber-

manfaat.   Revitalisasi budaya lokal 

artinya melihat, mencermati dan 

menggali budaya lokal yang ada di 

suatu daerah untuk dikembangkan 

menjadi salah satu identitas, cirri 

khas dan unggulan di daerah terse-

but. Dalam budaya bias  bersifat 

fisik berujud suatu karya atau nilai-

nilai dalam membentuk sikap dan 

perilaku seseorang, sekelompok atau 

masyarakat dalam mendukung 

merekatkan kesatuan bangsa serta 

eksistensi kita yang beragam ke-

budayaan sebagaimana bhinneka 

tunggal ika. 

Revitalisasi (kamus besar bahasa 

Indonesia) berarti proses, cara, dan 

perbuatan menghidupkan kembali 

suatu hal yang sebelumnya  kurang 

terperdaya. Revitalisasi juga dapat 

diartikan sesuatu atau perbuatan 

menjadi vital artinya perlu sekali 

untuk kehidupan, membangkitkan 

kembali serta usaha-usaha untuk 

menjadikan sesuatu menjadi penting 

dan perlu sekali. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian ex post facto, yaitu 

mengamati secara langsung kegiatan 

atau peristiwa yang terjadi serta per-

ilaku pengunjung di pasar Wisata 

candi Penataran. Pendekatan dalam 

penelitian ini secara wawancara 

langsung kepada  ketua P2KWP 

(Paguyuban Pedagang Kawasan 
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Wisata Penataran) dan para peda-

gang yang sedang berjualan yang 

sebagai sampel penelitian. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 

2011:120). Karena populasi besar 

kurang efektif dan suatu pem-

borosan bila melakukan pengum-

pulan dan penelitian kepada seluruh 

populasi tersebut. Oleh karena itu 

peneliti hanya lewat wawancara 

langsung dengan ketua P2KWP dan 

tiga pedagang yang sedang berjua-

lan sebagai sumber data yang lang-

sung sehingga lebih terpercaya. 

 Menurut Arikunto (2010:107) 

yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian ini adalah “subyek 

dari mana data diperoleh”. Sumber 

data terdapat dua macam yakni 

sumber data primer adalah sumber 

data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer ada-

lah sumber data dari lapangan atau 

wawancara langsung dari respond-

en. Sedangkan data sekunder adalah 

sumber data yang diperoleh tidak 

langsung dari responden melainkan 

dari sejumlah dokumen. Pengum-

pulan data merupakan bagian yang 

penting dalam sejumlah penelitian. 

Arikunto (2010: 265) menyatakan 

bahwa menyusun instrumen adalah 

pekerjaan yang penting dalam 

penelitian akan tetapi mengumpul-

kan data jauh lebih penting. Adapun 

pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti adalah studi pustaka 

atau studi dokumentasi dan wa-

wancara langsung serta informasi 

dari internet sebagai pengumpulan 

data pelengkap. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tantangan Budaya Lokal 

1. Jumlah penduduk.  Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi akan 

mempengaruhi kebutuhan 

pangan dan berbagai produksi 

lainnya untuk mencukupi 

kebutuhan manusia. 

2. Tehnologi modern dan budaya.  

Menurut Ritohardoyo (2006:  

42) menjelaskan bahwa 

perubahan yang terjadi pada 

masyarakat yang kebudayaannya 

sudah maju atau kompleks, 

biasanya terwujud dalam proses 

penemuan (discovery), 

penciptaan baru (invention),  dan 

melalui proses disfusi 

(persebaran unsur-unsur 
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kebudayaan), industrialisasi dan 

urbanisasi. 

3. Modal besar. Bagi yang punya 

modal besar telah dapat 

menggeser pencaharian 

masyarakat yang tidak 

mempunyai modal. 

4. Kemiskinan dan kesenjangan. 

Kemiskinan  mempengaruhi 

orang bertindak untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya, 

meskipun tindakan tersebut 

bertentangan dengan aturan atau 

norma-norma yang sudah ada 

ataupun berkaitan dengan 

kerusakan lingkungan (Baiguni 

dan Susilo Wardani, 2002)  

Tinjauan Ekonomi Kerakyatan 

 Pasar tradisonal sedikit mulai 

ditinggalkan masyarakat mod-

ern. Karena menjamurnya 

produk-produk dari luar yang 

murah dan menarik dengan 

menawarkan konsep modern. 

Oleh karenanya, jika tidak ada 

kebijakan pemerintah 

yang fair dalam dinamika usaha 

pasar,  niscaya pasar tradisional 

akan punah  

 Walaupun, Indonesia telah me-

masuki zaman globalisasi yang 

menawarkan pasar bebas, tetapi 

asumsi masyarakat di sekitar 

candi Penataran merupakan dae-

rah yang regulasi kebijakan 

pemerintahnya tetap memper-

hatikan ekonomi kerakyatan, 

seperti halnya mempertahankan 

eksistensi pasar wisata tradision-

al  

Tinjauan Aktivitas 

 Ada beberapa hal yang dapat 

menarik untuk berkunjung ke 

suatu tempat daerah tujuan 

wisata (Yoeti, 2008): Benda-

benda yang tersedia dan terdapat 

di alam semesta seperti iklim 

(matahari, kesejukan, kering, 

panas, dan hujan), bentuk tanah 

dan pemandangan (lembah, 

pegunungan, air terjun, dan 

gunung berapi), hutan belukar, 

flora dan fauna, pusat-pusat 

kesehatan (sumber air panas, 

sumber air minerat, dan bel-

erang).   

 Hasil ciptaan manusia, baik yang 

bersifat sejarah, kebudayaan, 

maupun keagamaan, seperti 

monumen bersejarah, candi, mu-

seum, kesenian rakyat, kerajinan 

rakyat, acara tradisional, festival 

kesenian, dan tempat ibadah.   

Tinjauan Pasar sebagai Produk Ke-
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budayaan 

 Perkembangan pariwisata saat 

ini demikian pesatnya merupa-

kan suatu fenomena meribatkan 

dalam kalangan sekitar 

masyarakat setempat. Untuk 

meningkatkan taraf  standart  

suatu obyek wisata di perlukan 

dukungan dan perhatian dari ka-

langan pemerintah dan masyara-

kat setempat untuk menunjang 

pengembangan suatu obyek 

wisata tersebut  

 Dengan pesatnya perkembangan 

pariwisata Indonesia mem-

berikan konsekuensi positif dan 

negative di kalangan obyek 

wisata  seperti kerusakan ling-

kungan obyek wisata dan nilai-

nilai kemasyarakatan pelestarian 

lingkungan suatu obyek wisata. 

Untuk menarik wisatawan agar 

mendatangi suatu obyek wisata 

di wilayah Blitar untuk berkem-

bangnya suatu obyek-obyek dan 

kelestarian obyek wisata.  

Walaupun Candi Penataran 

selain merupakan tempat ibadah 

bagi umat hindu (karena candi ada-

lah tempat pemujaan umat hindu) 

tetapi karena masyarakat di seki-

tarnya mayoritas beragama Islam, 

dan candi merupakan tempat wisata 

purbakala maka dukungan terhadap 

kegiatan pelestarian budaya dan 

agama di kedua organisasi ke-

masyarakatan tersebut diwujudkan 

dalam pemberian sumbangan secara 

material dalam bentuk uang secara 

berkala untuk menunjang kegiatan 

yang dilaksanakan. Bentuk lain 

sumbangan dari industri pariwisata 

terhadap upaya pelestarian budaya 

dan agama masyarakat lokal berupa 

pembangunan fisik bangunan, seper-

ti Masjid dan Mushola atau gedung 

dan pengadaan sarana dan alat yang 

diperlukan untuk memperlancar 

jalannya kegiatan-kegiatan yang dil-

aksanakan, juga berupa tenda-tenda 

tempat penjualan hasil produk dari 

masyarakat sekitarnya. Juga peles-

tarian pasar wisata tradisional di 

sekitar candi agar para pengunjung 

di candi tetap dapat menemukan 

makanan atau produksi asli atau 

khas di sekitar candi. 

Tahun 2011, Dinas Koperasi 

UKM Propinsi Jatim mengucurkan 

anggaran 25 juta untuk pem-

bangunan tenda-tenda di sekitar 

pasar wisata guna menampung 

produk atau industri perumahan 

(disebut Home Industri). Hingga 
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tahun 2012 didirikan semacam Pa-

guyupan industri rakyat dengan na-

ma P2KWP (Paguyuban Pedagang 

Kawasan Wisata Penataran yang di 

ketuai oleh: Mas Miftahul Khoiru-

din (atau disebut Stak Poncogati) 

hingga sekarang.

 

 

Inilah Miftakhul Khoirudin adalah mantan petinju profesional yang telah 

memenangkan beragam kejuaraan nasional maupun internasional dan 

sebutan akrabnya Mas STAK (doc.langsung) 

Mas Stak, adalah pengelola para 

pedagang, pemerhati para pedagang 

dapat juga dimaksudkan sebagai 

wakil dari masyarakat untuk men-

ampung aspirasi juga penghantar ke 

pejabat manakala ada keinginan-

keinginan yang perlu disalurkan ke 

pejabat Jawa Timur maupun pejabat 

yang berkepentingan kabupaten 

Blitar. Misalnya tentang usulan 

pelatihan harus dapat menghubungi 

dinas Perindustrian, masalah modal 

berkaitan dengan dinas koperasi, 

dan pengembangan wisata Penataran 

juga berhubungan dengan dinas pa-

riwisata. Penyaluran aspirasi 

masyarakat pedagang setempat dit-

ampung kemudian dibawa ke pejab-

at yang berkepentingan di atas. 

Sebenarnya kebijakan 

pemerintah untuk mengembangkan 

pasar wisata tradisional di sekitar 

candi Penataran. Pertama, telah 

memberikan janji akan membangun 

pasar wisata (kira-kira akhir tahun 

2015) akan segera direalisasi. 

Kedua, yang melatarbelakangi ke-

bijakan pemerintah tentang pasar 
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wisata tradisional tersebut, 

sebenarnya masyarakat sekitar candi 

sudah mempunyai sekitar 14 produk 

unggulan diantaranya: home industri 

criping beraneka ragam, industri ba-

tik, kendang, mainan tradisional, 

lemper kayu, dan aneka makanan 

khas seperti nasi pecel, bakso dll.  

Ketiga, bagaimana dampak dari ke-

bijakan itu terhadap keberlangsun-

gan pasar wisata tradisional?  Kare-

na belum adanya tempat jual yang 

permanen maka produk unggulan 

yang beragam tersebut hanya seba-

gian kecil yang dijual (karena tem-

pat jual hanya berupa tenda), hasil 

produk sebagian besar di ekspor ke 

daerah lain artinya getok tular hasil 

industri karena juga produksi atau 

industri yang dihasilkan dilihat dari 

sudut eksternal karena kepiawaian 

masyarakat sekitar semacam turun 

temurun, maka penjualanpun masih 

secara getok tular.
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Salah satu hasil industri berupa lemper dari kayu, juga mainan tradisional seperti 

yo-yo, layang-layang, etek-etek (mainan yang di dorong), dll. 
 

 

Salah satu unggulan, aneka ceriping antara lain dari pisang, bayam, ketela, nangka, 

dll.  

Dalam kaitannya dengan obyek 

dan atraksi wisata maka pengem-

bangan suatu daerah untuk menjadi 

daerah tujuan wisata yang dapat 

menarik untuk dikunjungi oleh 

wisatawan harus diperlukan bahwa 

daerah tersebut mempunyai some-

thing to see, something to do, dan 

something to buy. 

Something to see artinya di dae-

rah tersebut harus ada obyek wisata 

dan atraksi wisata yang berbeda 

dengan yang dimiliki oleh daerah 

lain, sehingga daerah tersebut 

mempunyai karakteristik 

tersendiri. Something to do berarti 
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di tempat tersebut selain banyak 

yang dapat dilihat dan disaksikan, 

ada pula fasilitas rekreasi yang harus 

tersedia yang dapat membuat para 

wisatawan betah untuk tinggal lebih 

lama di daerah tersebut. Something 

to buy artinya tempat tersebut harus 

tersedia fasilitas untuk berbelanja 

terutama barang-barang souvenir 

dan kerajinan rakyat. Selain itu 

tersedia sarana pendukung seperti 

bank, kantor pos, dan telekomu-

nikasi.  

Selain pasar wisata tersebut, di 

sekitar candi ada beberapa fasilitas 

yang menjadikan tempat wisata ter-

sebut dikunjungi baik oleh masyara-

kat lokal, luar daerah Blitar bahkan 

mancanegara. Tempat pemandian 

juga ada, karena ada di daerah 

pedesaan maka tempat pemandian 

airnya begitu jernih. Museum pur-

bakala yang sering digunakan 

penelitian baik oleh museum 

Trowulan, Mojokerto juga oleh Ahli 

Purbakala Nasional lainnya juga 

dari Mancanegara. Karena sudah 

dijelaskan di atas lokasi candi Pena-

taran yang kelanjutan dari makam 

Bung Karno (jarak tidak jauh) maka 

bagi wisatawan setelah berkunjung 

ke makam bung Karno sekaligus 

dapat mengunjungi candi Penataran 

dan wisata sekitarnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan demikian, dapat disim-

pulkan bahwa adanya regulasi 

pemerintah pusat tentang pasar 

bebas, tidak menjadi acuan bagi 

pasar wisata yang ada di candi Pena-

taran,  sehingga konsep ekonomi 

kerakyatan menjadi prioritas. Di-

mana eksistensi pasar tradisional 

masih menjadi prioritas daripada 

pasar modern. Selain itu, masyara-

kat yang bergelut disekitar pasar 

tradisional pada umumnya mendapat 

jaminan lebih dari pemerintah. Di-

mana secara akses informasi dan 

kesejahteraan para pedagang men-

jadi perhatian lebih dari pemerintah. 

Namun, disisi lain ditemukan pula 

kelemahan yang diterapkan oleh 

pemerintah, seperti lemahnya 

menejemen, pengelolaan pasar, dan 

persaingan revitalisasi pasar tradi-

sional. Yang jelas masyarakat sekitar 

candi Penataran masih menanti ke-

bijakan pemerintah untuk segera dan 

tepat waktu untuk mewujudkan 

tempat para pedagang untuk men-

ampilkan dan menjual hasil indus-

trinya. 
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Untuk membentuk suatu lokasi 

tersebut haruslah adanya partisipasi 

pemerintah untuk membantu 

mengelola obyek untuk terbentuk 

obyek wisata untuk menarik pengu-

saha wahana permainan di sekitar 

candi dengan cara ini dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung suatu 

obyek wisata yang lain seperti pan-

tai tambak rejo, pantai serang, untuk 

membentuk infrastruktur terse-

but.  Maka untuk membentuk  obyek 

wisata yang memadai akan menjadi 

sumber daya tarik wisatawan untuk 

lebih berkunjung suatu obyek terse-

but, maka untuk itulah haruslah 

pemerintah daerah dapat membuka 

akses untuk masuk di dalam wisata 

sehingga dapat mengembangkan 

suatu obyek wisata pantai maupun 

sejarah seperti vestifal untuk 

memikat wisatawan berdatangan ke 

suatu obyek wisata, dan juga suatu 

pusat informasi suatu obyek yg lain 

di sekitar obyek wisata juga sanga-

tlah penting untuk menunjang suatu 

obyek, maka dengan inilah dapat 

menjadikan obyek wisata tersebut 

menarik untuk di kunjungi oleh 

wisatawan, dan wisatawan juga ha-

ruslah berpartisipasi untuk menjaga 

obyek wisata tersebut agar tetap in-

dah untuk di kunjungi.  

Pengembangan adalah proses, 

cara, perbuatan menjadikan maju 

atau pembangunan, teratur dan 

berkelanjutan, yang menjurus 

kesasaran yang dikehendaki. Daya 

Tarik Wisata sejatinya merupakan 

kata lain dari obyek wisata namun 

sesuai peraturan pemerintah Indone-

sia tahun 2009 kata obyek wisata 

sudah tidak relevan lagi untuk  me-

nyebutkan suatu daerah tujuan 

wisatawan maka digunakanlah kata 

“ Daya Tarik Wisata”.  

Dalam UU No. 9 tahun 1990 

tentang kepariwisataan disebutkan 

bahwa daya tarik wisata adalah sua-

tu yang menjadi sasaran wisata 

terdiri atas : 

a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa yang berwujud 

keadaan alam, flora dan fauna. 

b. Daya tarik wisata hasil karya 

manusia yang berwujud museum, 

peninggalan     sejarah, seni dan 

budaya, wisata agro, wisata buru, 

wisata petualangan alam, taman 

rekreasi dan komplek hiburan. 

c. Daya tarik wisata minat khusus, 

seperti : berburu, mendaki 

gunung, gua, industri dan 

kerajinan, tempat perbelanjaan, 
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sungai air deras, tempat-tempat 

ibadah, tempat  ziarah  dan lain-

lain. 

Seperti yang disinggung bahwa 

unsur pemberdayaan itu adalah  

proses, cara, perbuatan menjadikan 

maju atau pembangunan, teratur dan 

berkelanjutan, yang menjurus 

kesasaran yang dikehendaki dan  

salah satunya menciptakan para 

pelaku pasar di tempat wisata itu 

adalah terciptanya suasana kondusif 

dan keseimbangan ekonomi. Jika 

dilihat dari iklim pengembangan 

masyarakat adalah terciptan-

ya mainstream ekonomi kerakyatan 

yang dianggap penting dan efektif 

dalam memenuhi kebutuhan hidup 

orang banyak. Sehingga dalam 

perkembangan, ilmu pengembangan 

masyarakat memberikan alternatif 

bagi para pelaku pasar tradisional itu 

dibagi ke dalam pengembangan 

ekonomi kerakyatan yang konserva-

tif dan pengembangan ekonomi 

kerakyatan radikal. 

Dalam pengertian pengem-

bangan ekonomi kerakyatan  yang 

konservatif maksudnya adalah 

menarik industri (baik kerajinan 

maupun yang lainnya), memulai in-

dustri lokal, dan pariwisata. Se-

dangkan, pengembangan ekonomi 

kerakyatan  yang radikal adalah ter-

bentuknya koperasi, bank masyara-

kat atau credit unions, dan LETS 

(local employment and tranding 

scheme) artinya menciptakan mata 

uang alternatif di tubuh masyarakat 

itu sendiri. 

Sebenarnya pasar wisata yang 

ada di sekitar candi Penataran meru-

pakan tempat yang strategis untuk 

dikembangkan menjadi suatu ke-

budayaan, hanya saja para pedagang 

atau produsen industri masih 

menunggu dari pihak pemerintah 

daerah untuk membangun lokasi 

yang sesuai dan pantas serta layak 

untuk tempat jual barang-barang 

yang telah di produksi. Mudah-

mudahan segera terwujud dan dil-

aksanakan sesuai janji dari Pemda 

setempat. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Arikunto, S. 2010. Prosedur 

Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik. (Edisi Revisi). Jakar-

ta: Rineka Cipta. 

^ "Penataran Temple - One of 

Majapahit Inheritance in 

Blitar". East Java.com. Diakses 

6 May 2012.  

http://kelas-karyawan-tangerang.sepakbola.biz/_b.php?_b=infop2k&id=69045#cite_ref-1
http://www.eastjava.com/books/majapahit/html/penataran.html
http://www.eastjava.com/books/majapahit/html/penataran.html
http://www.eastjava.com/books/majapahit/html/penataran.html


National conference on economic education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

1312  

Dolina Gitapati, (2012). Analisis 

Kunjungan Wisatawan Objek 

Wisata Nglimut Kecamatan 

Limbangan Kabupaten Ken-

dal. Skripsi S1, Program Sar-

jana Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Diponegoro 

Tahun 2012 

Sumber: Google, 20+ Info Lengkap 

Tempat Wisata di Blitar Jawa 

Timur 

Studi Tentang Kebijakan Pemerintah 

dalam Mempertahankan Eksis-

tensi Pasar Tradisional di Ka-

bupaten Bantul DI Yogyakarta 

Sanjaya, Wina. 2007. Strategi pem-

belajaran: Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan. Jakarta- 

Kencana. 

Susilo Rachmad K. dwi. 2008. So-

siologi lingkungan. Jakarta: PT 

Rajagavindo, Persada

 

 

 

 

 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1313 

 

PEMBELAJARAN KONSEP EKONOMI PANCASILA MELALUI 

PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR 

Resti Dyah Fitriana 

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 
email: restydyah@rocketmail.com 

Abstrak 
Ekonomi pancasila dikembangkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, yang terwujud dalam tatanan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan ekonomi 

memiliki kewajiban untuk membentuk karakter siswa sebagai makhluk ekonomi yang berperilaku 

berdasarkan pancasila. Pembelajaran ekonomi yang ada saat ini jauh dari nilai-nilai yang ada 

dalam Pancasila.Derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya puritanisme dikhawatirkan 

dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Pendidikan ekonomi 

dirasa perlu diperhatikan dan disisipkan pada mata pelajaran siswa jenjang Sekolah Dasar 

karena dalam konteksnya manusia sebenarnya tidak akan terlepas dari permasalahan-

permasalahan ekonomi. Penulisan artikel menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Untuk merealisasikan dan menanamkan nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan 

Pancasila maka diperlukan adanya pembelajaran konsep ekonomi pancasila dengan 

menggunakan pendekatan kearifal lokal Rukun Agawe Santoso yang mengedepankan pengalaman 

siswa dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, sehingga siswa lebih mudah memahami isi 

materi. Rukun Agawe Santoso merupakan wujud dari ekonomi pancasila, yang mengandung arti 

bahwa kerukunan senantiasa membuat kesejahteraan. Oleh karenya, pepatah Jawa ini relevan 

sebagai pendekatan yang digunakan dalam membelajarkan konsep ekonomi. 
 

Kata kunci:ekonomi pancasila, kearifan lokal, sekolah dasar. 

 

 

Memahami peran Pancasila 

sebagai dasar negara dan ideologi 

nasional, merupakan tuntutan agar 

setiap warga negara Indonesia 

memiliki pemahaman yang sama. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat 

memiliki persepsi dan sikap yang 

sama terhadap kedudukan, peranan 

dan fungsi Pancasila dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Pancasila mempunyai 

peran di berbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang ekonomi. 

Setiap Warga Negara Indonesia 

dalam melaksanakan kegiatan 

ekonominya baik di lingkungan 

rumah tangga, sekolah maupun 

masyarakat seharusnya berdasarkan 

pengamalan dari nilai pancasila. 

Indonesia sebagai negara yang 

memiliki ideologi Pancasila dengan 

nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya yang merupakan jati diri 

bangsa juga memiliki prinsip-prinsip 

dasar dalam mengatur perekonomian 

negara. Maka sudah seharusnya 

Pancasila dijadikan sebagai landasan 

pokok dan tolak ukur kebijakan yang 

dilahirkan untuk kepentingan bangsa. 

Pembelajaran ekonomi yang ada saat 

mailto:restydyah@rocketmail.com


National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1314 

 

ini jauh dari nilai-nilai yang ada 

dalam Pancasila. Kekeliruan 

pengajaran ekonomi di Indonesia juga 

dikemukakan oleh Mubyarto yang 

menyebut dosen-dosen ekonomi di 

Indonesia harus merasa berdosa 

karena mengawali menyebarluaskan 

ajaran-ajaran yang bersumber pada 

filsafat moral yang tidak sesuai 

dengan nilai dan sistem budaya 

Indonesia. 

Pendidikan ekonomi memiliki 

kewajiban untuk membentuk karakter 

siswa sebagai bagian dari masyarakat 

Indonesia. Masyarakat sebagai 

makhluk ekonomi yang berperilaku 

berdasarkan pancasila. Meskipun 

pada jenjang Sekolah Dasar belum 

ada materi atau mata pelajaran khusus 

yang membahas ekonomi, 

menumbuhkan sikap dan perilaku 

ekonomi yang berlandaskan pancasila 

perlu dilakukan. Pendidikan ekonomi 

sangat penting dan diperlukan dalam 

menyosialisasikan nilai-nilai rasional 

ekonomi, nilai-nilai etika dan moral 

dalam masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pengertian dari ilmu ekonomi 

yang didefinisikan oleh Mubyarto 

(1991:20) bahwa ilmu ekonomi 

adalah ilmu sosial atau 

kemasyarakatan yang harus diabdikan 

untuk kepentingan kemanusiaan. 

Pendidikan anak di Sekolah 

Dasar merupakan salah satu tonggak 

terbentuknya karakter siswa setelah 

pendidikan di keluarga.  Kaitannya 

dengan hal ini, pendidik memiliki 

kewajiban untuk membentuk karakter 

siswa yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam pancasila. 

Pendidikan ekonomi dirasa perlu 

diperhatikan dan disisipkan pada mata 

pelajaran siswa jenjang Sekolah 

Dasar karena dalam konteksnya 

manusia sebenarnya tidak akan 

terlepas dari permasalahan-

permasalahan ekonomi. Tetapi, perlu 

dipertimbangkan ekonomi seperti apa 

yang harus diajarkan kepada siswa 

agar dapat membentuk karakter yang 

sesuai dengan pancasila dan 

mencerminkan sikap jati diri bangsa 

Indonesia. Menurut Witjaksono 

(2013), orientasi pertama yang perlu 

segera dilakukan adalah merumuskan 

yang lebih operasional dan spesifik 

kompetensi inti dan kompetensi dasar 

(KI dan KD, dalam Kurikulum 2013). 

Orientasi kedua, sebagai implikasi 

praktis dari reorientasi pertama yaitu, 

penyusunan ulang bahan bahan 

pelajaran atau sumber belajar yang 
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relevan. Bahan pelajaran ekonomi 

harus diawali dengan pelajaran 

tentang ekonomi nasional, tidak lain 

dimulai dari pembahasan pasal pasal 

33 UUD 1945. 

Untuk menumbuhkan moralitas 

siswa khususnya pada pembelajaran 

ekonomi harus melalui pendekatan 

kearifan lokal (local wisdom). Namun 

kearifan lokal yang dimaksud disini 

tidak terjebak pada nilai-nilai 

kepercayaan tertentu yang bersifat 

sesat yang keluar dari nilai-nilai 

religi, tetapi bersifat universal, 

dinamis, lentur, terbuka, serta teruji 

dalam pengalaman hidup yang 

panjang dengan memiliki sandaran 

pada nilai-nilai religi. Di dalam 

artikel ini, akan dibahas pentingnya 

membelajarkan konsep ekonomi 

pancasila khususnya pada anak 

Sekolah Dasar dengan pendekatan 

kearifan lokal. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Ekonomi Pancasila 

Ekonomi Pancasila menganalisis 

fenomena dan masalah dengan 

mengaitkannya pada analisis sejarah, 

politik, filsafat moral atau etika, 

sosiologi, dan antropologi. 

Pendekatan multidisiplin dan 

transdisiplin dimungkinkan jika ilmu 

ekonomi tidak sekedar 

mengasumsikan manusia sebagai 

homo economicus, melainkan juga 

sebagai homo socius dan homo 

ethicus. Dengan begitu, analisis 

ekonomi tidak seharusnya dipusatkan 

kepada individu yang selalu mengejar 

kepentingan pribadi (self interest), 

berorientasi keuntungan pribadi 

(profit orientation), dan selalu 

bersaing bebas (free competition). 

Sebagai homo ethicus dan homo 

socius, manusia memiliki 

pertimbangan moral dan etika serta 

sosial yang mendorongnya untuk 

mengutamakan kepentingan bersama 

dalam suatu tatanan masyarakat yang 

berasas kekeluargaan dan 

kebersamaan. Kesejahteraan sosial 

tidak dapat dianggap sebagai 

manifestasi kesejahteraan individu 

yang masing-masing mengejar 

kepentingan mereka sendiri 

(Swasono, 2005). Itulah asumsi dasar 

yang dibangun dalam ilmu ekonomi 

pancasila. 

Sistem dan ilmu ekonomi sangat 

terkait dengan ideologi, sejarah, 

sistem nilai, dan sistem sosial budaya 

masyarakat di mana sistem dan ilmu 

itu dikembangkan. Oleh karena itu, 
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sistem ekonomi Indonesia harus 

digali dan dikembangkan berpijak 

pada realitas ekonomi masyarakat 

Indonesia sendiri. Untuk itu, pola 

pendidikan yang mendukung 

pengembangan ilmu ekonomi 

pancasila adalah pendidikan yang 

menghadapkan siswa pada masalah-

masalah ekonomi riil yang dihadapi 

rakyat Indonesia. 

Ekonomi pancasila 

dikembangkan untuk menciptakan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, yang terwujud dalam 

tatanan masyarakat adil dan makmur. 

Tujuan ini akan tercapai apabila 

landasan sistem dan ilmu ekonomi 

pancasila yaitu ekonomika etik 

(bukan materialistik), humanistik 

(anti eksploitasi dan sub-ordinasi), 

nasionalistik (bukan pasar bebas), dan 

kerakyatan (demokrasi ekonomi) 

digunakan dalam pengembangan 

sistem dan pendidikan ekonomi di 

Indonesia. 

Pendidikan ekonomi pancasila 

berupaya membangun mindset 

pendidik dan siswa yang peka 

terhadap masalah ketuhanan, 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kerakyatan, dan keadilan. Kepekaan 

ini membuat kita memiliki gagasan-

gagasan sendiri tentang masa depan 

ekonomi bangsa. 

Kearifan Lokal 

Kearifan lokal menurut 

pengertian kebahasaan, berarti 

kearifan setempat (local wisdom) 

yang dapat dipahami sebagai 

gagasan-gagasan lokal yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai 

yang tertanam dan diikuti oleh warga 

masyarakatnya. Dalam konsep 

antropologi (Kartawinata, 2011), 

kearifan lokal dikenal pula sebagai 

pengetahuan setempat (indigenous or 

local knowledge), atau kecerdasan 

setempat (local genius), yang menjadi 

dasar identitas kebudayaan (cultural 

identity). 

Kearifan lokal atau “local 

genius” merupakan istilah yang 

diperkenalkan oleh Wales 

(Ayatrohaedi, 1986:30) yaitu, “the 

sum of the cultural characteristics 

which the vast majority of a people 

have in common as a result of their 

experiences in early life‟. Selain itu, 

local genius menurut Wales yaitu “ 

kemampuan kebudayaan setempat 

dalam menghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua 

kebudayaan itu berhubungan‟ 

(Rosidi, 2011:29). Karena itu dapat 
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dikatakan bahwa kearifan lokal 

merupakan budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat tertentu dan di tempat-

tempat tertentu yang dianggap 

mampu bertahan dalam menghadapi 

arus globalisasi, karena kearifan lokal 

tersebut mengandung nilai-nilai yang 

dapat dijadikan sebagai sarana 

pembangunan karakter bangsa  

(Yunus, 2014: 37). 

Kearifan lokal secara substansial 

merupakan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat, baik secara 

eksplisit maupun implisit diyakini 

kebenarannya menjadi acuan dalam 

bertingkah laku dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Kearifan 

lokal memiliki nilai-nilai yang 

mampu mempengaruhi pilihan yang 

tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, 

dan tujuan-tujuan tindakan secara 

berkelanjutan; mengikat setiap 

individu untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu; memberi arah dan 

intensitas emosional serta 

mengarahkan tingkah laku individu 

dalam situasi sehari-hari. 

Menurut Tezzi, Marchettini, dan 

Rossini (2012) bahwa akhir dari 

sedimentasi kearifan lokal ini akan 

mewujud menjadi tradisi atau agama. 

Dalam masyarakat kita, kearifan-

kearifan lokal dapat ditemui dalam 

nyayian, pepatah, sasanti, petuah, 

semboyan, dan kitab-kitab kuno yang 

melekat dalam perilaku sehari-hari. 

Kearifan lokal biasanya tercermin 

dalam kebiasaan-kebiasaan hidup 

masyarakat yang telah berlangsung 

lama. Keberlangsungan kearifan lokal 

akan tercermin dalam nilai-nilai yang 

berlaku dalam kelompok masyarakat 

tertentu. Nilai-nilai itu menjadi 

pegangan kelompok masyarakat 

tertentu yang biasanya akan menjadi 

bagian hidup tak terpisahkan yang 

dapat diamati melalui sikap dan 

perilaku mereka sehari-hari 

(Ridwan:2007). 

Proses sedimentasi ini 

membutuhkan waktu yang sangat 

panjang, dari satu generasi ke 

generasi berikut. Teezzi, Marchettini, 

dan Rossini (2012) mengatakan 

bahwa kemunculan kearifan lokal 

dalam masyarakat merupakan hasil 

dari proses trial and error dari 

berbagai macam pengetahuan empiris 

maupun non-empiris atau yang estetik 

maupun intuitif. Oleh karena itu, 

kearifan lokal lebih menggambarkan 

satu fenomena spesifik yang biasanya 

akan menjadi ciri khas komunitas, 

suku ataupun masyarakat lokal. 
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Dalam hal ini, kearifan lokal memiliki 

ciri (Suratno:2010); berdasarkan 

pengalaman; 2) teruji setelah 

digunakan berabad-abad; 3) dapat 

diadaptasikan dengan kultur kini; 4) 

padu dengan praktik keseharian 

masyarakat dan lembaga; 5) lazim 

dilakukan oleh individu maupun 

masyarakat; 6) bersifat dinamis; dan 

7) sangat terkait dengan sistem 

kepercayaan. 

Rukun Agawe Santoso 

Ungkapan pepatah jawa “Rukun 

Agawe Santoso” memiliki makna 

kerukunan akan membuat kedamaian, 

rukun itu akan menjauhkan dari 

pertengkaran. Peribahasa ini 

merupakan salah satu sikap hidup 

orang jawa yang mendambakan 

kerukunan dan kedamaian di 

masyarakatnya. Dengan adanya 

kerukunan membuktikan bahwa 

setiap warga masyarakat memiliki 

kesamaan sikap dan pendapat. 

Kehidupan warga damai sejahtera, 

gotong royong berjalan dengan baik. 

Ungkapan ini mengisyaratkan 

bagaimana sesungguhnya cita-cita 

hidup orang Jawa. Yaitu, kehidupan 

yang damai sejahtera, aman tentram, 

dan bahagia. Menurut pandangan 

mereka, konflik itu tidak berguna, 

bahkan merusak. Sebab, semua 

masalah bisa dibicarakan sambil 

duduk bersama. Jika ada masalah, 

segera saja diselesaikan dengan 

kepala dingin dan musyawarah, pasti 

selesai. Sejak lama, orang jawa 

menyadari rusak atau tentramnya 

kehidupan di setiap lingkungan bukan 

ditentukan oleh orang luar, tetapi oleh 

warga setempat. 

Ungkapan rukun agawe santoso 

mempunyai makna bahwa dalam 

hidup baik itu dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah, 

berbangsa dan bernegara apabila 

dilandasi kerukuan menjadi kokoh 

dan kuat. Sebaliknya apabila dalam 

perjalan hidup ini tidak mau bersatu 

dengan orang lain, tidak peduli, 

individualistis, tidak bersahabat, 

maka kehidupan terasa sulit dan 

apabila ada permasalahan akan cepat 

putus asa. Kata bijak ini dapat 

mengembangkan nilai-nilai karakter 

bersahabat komunikatif, yang 

memperlihatkan rasa senang bergaul 

dan bekerjasama dengan orang lain, 

punya kepedulian sosial, yaitu sikap 

yang selalu igin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

METODE PENELITIAN 
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Metode yang digunakan dalam 

penulisan artikel ini adalah metode 

kualitatif dengan studi literatur 

dengan mencari referensi teori yang 

relefan dengan kasus atau 

permasalahan yang ditemukan. Oleh 

karena itu, suatu tinjauan pustaka 

berfungsi sebagai peninjauan kembali 

pustaka tentang masalah yang 

berkaitan.  

Mengkaji pentingnya 

mengajarkan konsep ekonomi 

pancasila dengan cara 

menyisipkannya pada materi 

pelajaran IPS pada anak sekolah dasar 

dengan mengintegrasikan kearifan 

lokal yang berupa daur hidup manusia 

Jawa sebagai sumber belajar bagi 

siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan Ekonomi Pancasila 

Pada Anak Sekolah Dasar 

Siswa pada Sekolah Dasar pada 

umumnya berada pada kisaran usia 7-

12 tahun. Di mana pada usia ini, 

karakter merupakan pembawaan dari 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sekitar dan lingkungan sekolah. Anak 

pada usia ini lebih banyak meniru dan 

bertanya pada hal-hal yang dilihatnya. 

Mereka belum bisa dengan mandiri 

memilah dan memilih apa yang 

ditangkap, mereka cenderung 

menirukan semuanya. Anak memiliki 

waktu lebih banyak di lingkungan 

keluarga dan masyarakat, tetapi 

membentuk karakter dan kepribadian 

anak merupakan tanggungjwab yang 

dibebankan pada pendidik. Siswa 

pada Sekolah Dasar cenderung lebih 

percaya dengan apa yang dikatakan 

dan apa yang dicontohkan oleh 

gurunya daripada dengan 

orangtuanya. Di sini berarti 

pendidikan di sekolah memiliki 

peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan karakter siswa, 

khususnya dalam kegiatan ekonomi. 

Pendidikan di Sekolah Dasar 

merupakan salah satu awal dari 

penanaman karakter karena masih di 

dalam tahap perkembangan di dalam 

dirinya. Oleh sebab itulah peran guru 

juga menjadi ujung tombak, karena 

mereka lah yang langsung berhadapan 

dengan siswa, dan harus memberikan 

contoh sesuai pancasila dalam 

berperilaku ekonomi. Menjadi 

seorang guru tidak selalu hanya 

menyampaikan meteri pelajaran saja, 

tetapi juga harus menjadi inspirasi 

serta teladan bagi anak didiknya. Jika 

karakter seorang anak yang sudah 
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terbentuk dari masa kecil sampai 

lingkungan sosial seperti contoh pada 

sekolah dasar, maka kelak generasi 

Indonesia akan menjadi generasi yang 

memiliki karakter sehingga menjadi 

penerus bangsa dengan masyarakat 

yang jujur, adil, dan bertanggung 

jawab. Pendidikan karakter dalam 

pembangunan bangsa, khusunya 

dalam upaya membentuk masyarakat 

ekonomi yang berpancasila berarti 

mengupayakan seluruh kehidupan 

bangsa berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila. 

Pendekatan Kearifan Lokal dalam 

Pembelajaran Ekonomi 

Derasnya arus globalisasi, 

modernisasi dan ketatnya puritanisme 

dikhawatirkan dapat mengakibatkan 

terkikisnya rasa kecintaan terhadap 

kebudayaan lokal. Sehingga 

kebudayaan lokal yang merupakan 

warisan leluhur tergantikan oleh 

budaya asing dan terlupakan oleh 

para pewarisnya, bahkan banyak 

pemuda yang tak mengenali budaya 

daerahnya sendiri. Mereka cenderung 

lebih bangga dengan karya-karya 

asing, dan gaya hidup yang kebarat-

baratan dibandingkan dengan 

kebudayaan lokal di daerah mereka 

sendiri. Sepanjang tidak bertentangan 

dengan norma, budaya lokal harus 

selalu dipertahankan untuk 

memperkuat karakter anak bangsa. 

Padahal, jika kita memahami, 

kebudayaan lokal di daerah tidak 

kalah saing dengan budaya-budaya 

asing yang belum kita kenal. Dalam 

hal ini perlu ditanamkan nilai-nilai 

nasionalisme kepada para pemuda 

untuk meningkatkan kecintaan 

pemuda terhadap kebudayaan lokal 

dan diperlukan langkah strategis 

untuk meningkatkan rasa cinta dan 

peduli terhadap kearifan budaya 

lokal. 

Kearifan lokal merupakan 

akumulasi dari pengetahuan dan 

kebijakan yang tumbuh dan 

berkembang dalam sebuah komunitas 

yang merepresentasikan perspektif 

teologis, kosmologis dan 

sosiologisnya. Upaya membangun 

karakter pemuda berbasis kearifan 

budaya lokal sejak dini melalui jalur 

pendidikan dianggap sebagai langkah 

yang tepat. Sekolah merupakan 

lembaga formal yang menjadi peletak 

dasar pendidikan. Pendidikan di 

Sekolah merupakan bagian dari 

sistem pendidikan nasional yang 

memiliki peranan yang penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia. 
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Potensi lingkungan setempat, 

khususnya budaya lokal, belum 

dimanfaatkan guru secara optimal 

dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran tetap mengutamakan 

pengembangan aspek intelektual 

dengan buku teks pegangan guru 

menjadi sumber belajar utama. Salah 

satu cara yang dapat ditempuh di 

sekolah adalah dengan cara 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan 

budaya lokal dalam proses 

pembelajaran, ekstrakurikuler, atau 

kegiatan kesiswaan di sekolah. 

Sejak tahun 1998, terjadi 

perubahan yang sangat mendasar 

terhadap semua aspek kehidupan 

Bangsa Indonesia. Perubahan itu 

disebabkan oleh perubahan politik 

dan tata pemerintahan yang semula 

bersifat sentralistik menjadi 

desentralistik. Pada saat ini fungsi dan 

wewenang pemerintah daerah lebih 

besar dalam membuat kebijakan dan 

melaksanakannya sesuai dengan 

variasi potensi, dan kepentingan 

pengembangan daerahnya masing-

masing. Salah satu desentralisasi 

pendidikan adalah desentralisasi 

kurikulum. Departemen Pendidikan 

Nasional hanya menentukan standar-

standar minimal yang harus dipenuhi 

oleh satuan pendidikan di tingkat 

daerah. Standar minimal itu berupa 

standar kompetensi lulusan, standar 

isi, standar evaluasi, dan standar 

sarana dan prasarana. Pengembangan 

lebih jauh terhadap standar-standar 

tersebut diserahkan kepada daerah 

masing-masing. 

Dengan adanya desentralisasi 

kebijakan itu, maka daerah dapat 

mengembangkan potensi wilayahnya 

sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat. Salah satu kebijakan yang 

dapat dikembangkan adalah membuat 

kurikulum sekolah yang berbasis 

keunggulan lokal atau kearifan lokal. 

Masing-masing daerah mempunyai 

keunggulan potensi daerah yang perlu 

dikembangkan yang lebih baik lagi. 

Keunggulan yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah sangat 

bervariasi. Dengan keberagaman 

potensi daerah ini perlu mendapat 

perhatian khusus bagi pemerintah 

daerah sehingga anak-anak tidak 

asing denga daerahnya sendiri dan 

paham betul tentang potensi dan nilai-

nilai serta budaya daerahnya sendiri 

sesuai dengan tuntutan ekonomi 

global. 

Untuk menumbuhkan moralitas 

siswa khususnya pada pembelajaran 
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ekonomi harus melalui pendekatan 

kearifan lokal (local wisdom). Namun 

kearifan lokal yang dimaksud disini 

tidak terjebak pada nilai-nilai 

kepercayaan tertentu yang bersifat 

sesat yang keluar dari nilai-nilai 

religi, tetapi bersifat universal, 

dinamis, lentur, terbuka, serta teruji 

dalam pengalaman hidup yang 

panjang dengan memiliki sandaran 

pada nilai-nilai religi. Mengajarkan 

konsep ekonomi pancasila dengan 

cara menyisipkannya pada materi 

pelajaran IPS pada anak sekolah dasar 

dengan mengintegrasikan kearifan 

lokal yang berupa daur hidup manusia 

Jawa sebagai sumber belajar bagi 

siswa. Menurut Wahjoedi (2013) 

tidak ada salahnya kita mempelajari  

teori ekonomi neoklasik yang 

berpaham neoliberalisme, agar kita 

dapat mengenalnya lebih dalam dan 

menyadarkan kita akan kelemahan-

kelemahan yang lebih dominan 

daripada kelebihan-kelebihannya.  

Pepatah Jawa “Rukun Agawe 

Santoso” sebagai Wujud dari 

Konsep Ekonomi Pancasila 

Pepatah  Jawa ini sudah 

berkembang dan saat ini menjadi 

semboyan untuk wilayah Kota Blitar 

sendiri. Peribahasa ini merupakan 

salah satu sikap hidup orang jawa 

yang mendambakan kerukunan dan 

kedamaian di masyarakatnya. 

Keberadaan masyarakat sebagai 

sumber nilai-nilai lokal-tradisional 

dapat dimanfaatkan untuk 

memperkaya materi yang sudah 

tertulis dalam buku. 

Semboyan Rukun Agawe 

Santoso ditujukan agar dapat 

memperkokoh semangat Rukun 

Agawe Santoso di antara seluruh 

komponen masyarakat Kota Blitar, 

karena jika mau bersatu, mau bekerja 

sama, dan mau bergotong royong, 

semua permasalahan akan dapat 

diselesaikan bersama dengan mudah. 

Dengan adanya kerukunan 

membuktikan bahwa setiap warga 

masyarakat memiliki kesamaan sikap 

dan pendapat. Rukun agawe santoso, 

jika bisa hidup rukun dan saling 

pengertian satu sama lain pastilah 

hidup akan menjadi sentausa, 

sejahtera dan persatuan akan terjalin. 

Untuk merealisasikan pendidikan 

ekonomi pada anak sekolah dasar 

yang menggunakan pendekatan 

kearifal lokal Rukun Agawe Santoso, 

maka model pembelajaran berbasis 

lingkungan yang dikembangkan agar 

siswa memperoleh pengalaman lebih 
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berkaitan dengan lingkungan sekitar. 

Ali (2010:26) menyatakan bahwa, 

“Model pembelajaran berbasis 

lingkungan adalah model 

pembelajaran yang mengedepankan 

pengalaman siswa dalam 

hubungannya dengan alam sekitar, 

sehingga siswa dapat dengan mudah 

memahami isi materi yang 

disampaikan”. Artinya, model 

pembelajaran pembelajaran berbasis 

lingkungan ditujukan agar siswa 

dapat memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar.  Pembelajaran 

bisa dilakukan tidak hanya di dalam 

kelas, tetapi juga di luar kelas dengan 

tujuan agar siswa lebih nyaman dan 

aktif dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis 

lingkungan ini menerapkan sistem 

permainan dan belajar di luar kelas. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam model pembelajaran berbasis 

lingkungan yaitu isi dan prosedur 

pembelajaran harus sesuai dengan  

lingkungan pembelajar, pengetahuan 

yang diberikan harus memberikan 

jalan keluar dalam menanggapi 

lingkungan. 

 

KESIMPULAN 

Artikel ini membahas tentang 

pentingnya mengajarkan konsep 

ekonomi pancasila pada anak sekolah 

dasar. Hal ini ditujukan dalam upaya 

membentuk masyarakat ekonomi 

yang berpancasila. mengupayakan 

seluruh kehidupan bangsa 

berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila. Untuk 

mengajarkan konsep ekonomi 

pancasila pada anak sekolah dasar 

diperlukan pendekatan yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa, dimana hal 

ini berkaitan erat dengan kehidupan 

di lingkungan tempat tinggal siswa. 

Masing-masing daerah atau 

tempat tinggal siswa memiliki 

keunggulan daerah yang perlu 

dikembangkan yang lebih baik lagi. 

Keunggulan yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah sangat 

bervariasi. Dengan keberagaman 

potensi daerah ini perlu mendapat 

perhatian khusus bagi pemerintah 

daerah sehingga anak-anak tidak 

asing dengan daerahnya sendiri dan 

memahami potensi dan nilai-nilai 

serta budaya daerahnya sendiri sesuai 

dengan tuntutan ekonomi global. 

Dalam artikel ini untuk 

merealisasikan pendidikan ekonomi 

pada anak sekolah dasar digunakan 
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pendekatan kearifal lokal Rukun 

Agawe Santoso, kearifan lokal yang 

sudah berkembang menjadi semboyan 

masyarakat Blitar dan menggunakan 

keberadaan masyarakat sebagai 

sumber nilai-nilai lokal-tradisional 

dapat dimanfaatkan untuk 

memperkaya materi yang sudah 

tertulis dalam buku. 
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Abstrak 
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Pendidikan 

ekonomi yang diberikan di sekolah, diharapkan mampu memberi pondasi awal tentang 

pemahaman dasar ekonomi agar peserta didik  mampu untuk menerapkan  dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman tentang ekonomi diberikan secara berkala kepada peserta didik yang 

disesuaikan dengan tingkat usia masing-masing. Selain di sekolah, pendidikan ekonomi juga 

diberikan dikalangan keluarga. Selain pendidikan ekonomi dikeluarga, pemahaman tentang dasar 

dasar ekonomi juga perlu dipahami oleh mahasiswa. Dengan mempunyai pemaham tentang  

financial literacy, mahasiswa diharapkan mengerti dan menjadikan bekal untuk bersikap 

produktif. Dalam kaitannya dengan perilaku produktif, peranan efikasi diri sangat besar. Bahwa 

efikasi diri merupakan komponen yang penting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap 

usaha seseorang, minat dan ketekunannya. Selain itu rasionalitas ekonomi menjadi hal yang 

penting untuk seorang yang akan melakukan kegiatan produktif. Pencapaian efektifitas dalam 

aktifitas produktif dan efisiensi dalam aktifitas konsumsi manusia ditentukan oleh rasionalitas 

perilaku ekonominya. Pentingnya pendidikan yang diberikan adalah untuk mendorong munculnya 

perilaku yang baik dalam hal ekonomi pada peserta didik bahwa pada dasarnya setiap peserta 

didik tidak hanya berperan sebagai konsumen saja, yang melakukan kegiatan konsumsi untuk 

menikmati dan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa demi mendapat kepuasan seperti 

teori yang telah didapatkan di dalam kelas. Melainkan juga dapat bertindak sebagai produsen 

yang berperilaku produktif dengan cara mampu mengolah sumber daya yang ada disekitarnya 

untuk dimanfaatkan secara maksimal sehingga nantinya dapat mensejahterakan kehidupan 

peserta didik itu sendiri, peserta didik yang dimaksud adalah mahasiswa. 

 

Kata Kunci : pendidikan ekonomi di keluarga, financial literacy, efikasi diri, rasionalitas 

ekonomi, perilaku produktif 

 
 

Pendidikan ekonomi yang di-
berikan di sekolah, diharapkan 
mampu memberi pondasi awal 
tentang pemahaman dasar ekonomi 
agar peserta didik  mampu untuk 
menerapkan  dalam kehidupan 
sehari-hari. Sebagai lingkungan per-
tama yang dikenal oleh peserta didik, 
maka orang tua juga wajib 
memberikan pengenalan dasar 
tentang ekonomi. Pentingnya pen-
didikan yang diberikan adalah untuk 

mendorong munculnya pe-rilaku 
yang baik dalam hal ekonomi pada 
peserta didik bahwa pada dasarnya 
setiap peserta didik tidak hanya 
berperan sebagai konsumen. 
Melainkan juga dapat bertindak 
sebagai produsen yang berperilaku 
produktif dengan cara mampu 
mengolah sumber daya yang ada 
disekitarnya untuk dimanfaatkan 
secara maksimal sehingga nantinya 
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dapat mensejahterakan kehidupan 
peserta didik itu sendiri.  

Dapat kita ketahui dewasa ini 
persaingan dunia kerja dirasa cukup 
berat dan banyak permasalahan. Hal 
tersebut dapat dilihat dengan 
banyaknya angkatan kerja yang 
sedang membutuhkan pekerjaan. 
Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) tahun 2015  bahwa 
tingkat pengangguran terbuka pada 
jenjang universitas (fresh graduate) 
sejumlah 653.586 pada Agustus 
2015. Angka tesebut masih tergolong 
besar meskipun diukur dengan 
sekala nasional.  

Dalam rangka membangun 
ekonomi negara yang lebih kuat, 
maka dibutuhkan insan yang 
berkompeten dalam bidang ekonomi. 
Disini mahasiswa yang diharapkan 
mampu untuk membantu menjaga 
kestabilan perekonomian negara. 
Karena mahasiswa telah masuk pada 
tingkat kedewasaan yang cukup. 
Mahasiswa yang produktif tentu 
dapat mecari celah untuk dapat 
memanfaatkan momen tersebut agar 
kelak jika sudah lulus perkuliahan 
mereka dapat menjadi sosok yang 
berdikari. Tetapi mereka perlu 
mendapatkan dukungan dari 
berbagai pihak khususnya keluarga. 
Menurut Gerangan (1996: 180) 
keluarga adalah kelompok sosial 
pertama dalam kehidupan manusia 
tempat ia belajar dan menyatukan 
diri sebagai manusia sosial didalam 
interaksi dengan kelompoknya. 
Ajaran-ajaran yang diberikan kepada 
anak tentu akan berpengaruh besar 
pada tercapainya sebuah 
keterampilan pada anak. 

Selain pendidikan ekonomi 
dikeluarga, pemahaman tentang 
dasar dasar ekonomi juga perlu 
dipahami oleh mahasiswa. Dengan 
mempunyai pemaham tentang  

financial literacy, mahasiswa di-
harapkan mengerti dan menjadikan 
bekal untuk bersikap produktif. 
Penulis juga melihat dari efikasi diri 
mahasiswa dalam memulai ber-
wirausaha. Efikasi diri adalah 
kepercayaan seseorang atas kemam-
puan dirinya  untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Atau dengan kata 
lain, kondisi motivasi seseorang 
yang lebih didasarkan pada apa yang 
mereka percaya dari pada apa yang 
secara objektif benar. Persepsi 
pribadi seperti ini memegang pe-
ranan penting dalam pengembangan 
minat seseorang ( Indarti, 2008), 
dengan demikian efikasi diri atau 
Self eficacy merupakan kayakinan 
diri mahasiswa dalam berwirausaha. 

Disamping itu, masalah 
rasionalitas ekonomi diperlukan 
dalam rangka membangun usaha 
yang baik. Dalam skala individu 
rasionalitas berpengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan rumah 
tangga juga dalam skala yang lebih 
luas rasionalitas berpengaruh 
terhadap peningkatan ekonomi yang 
dimiliki masyarakat. Trevor J. 
Barnes (1996:84) menyatakan 
“Definition of economic rationality, 

is that in a world of scarce means 

but unlimited desires, individuals 

must make choices”. Dari penggalan 
pernyataan ahli di atas dapat kita 
simpulkan bahwa rasionalitas eko-
nomi adalah berfikir rasional atau 
bertindak menggunakan akal sehat 
dalam memilih berbagai pilihan 
sebagai sikap yang mencerminkan 
tindakan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi. 

Oleh karena itu rasionalitas 
ekonomi dapat dijadikan salah satu 
pegangan bagi seorang yang ingin 
melakukan kegiatan produktif.  Ke-
giatan produktif erat kaintannya 
dengan “bekerja”, berdasarkan arti 
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dari produktif itu sendiri yaitu 
menghasilkan sesuai yang ber-
manfaat atau bernilai ekonomi, baik 
dalam bentuk barang maupun jasa. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Pendidikan keluarga me-rupakan 
bagian dari jalur pendidikan luar 
sekolah yang diselenggarakan dalam 
keluarga dan yang memberi 
keyakinan agama, nilai budaya, nilai 
moral dan keterampilan (UU RI No. 
20 Tahun 2003). Keluarga 
merupakan lingkungan pendidikan 
yang pertama dan utama bagi 
manusia karena manusia pertama 
kalinya memperoleh pendidikan di 
lingkungan ini sebelum mengenal 
lingkungan pendidikan yang lainnya. 
Selain itu manusia mengalami proses 
pendidikan sejak lahir bahkan sejak 
dalam kandungan. Wahyono 
(2001:123-124) dari berbagai aspek 
yang tercakup dalam pendidikan 
anak di lingkungan keluarga, aspek 
ekonomi memiliki pengaruh yang 
besar pada proses pendewasaan anak 
menuju kehidupan yang mandiri. 
Meskipun demikian tidak dapat 
dipungkiri, pada umumnya rumah 
tangga kurang menyadari pentingnya 
aspek ekonomi dalam pendidikan 
anak di lingkungan keluarga. 

Selain itu banyak keluarga yang 
mengalami masalah dengan 
keuangan karena tindakan anak yang 
mengakibatkan orang tua harus 
menanggung pengeluaran yang 
besar, dan hal itu sebenarnya berakar 
dari anak-anak yang tumbuh sebagai 
konsumer remaja atau dewasa yang 
masih tidak mengerti bagaiman uang 
itu diperoleh, ditabung atau 
dibelanjakan (Schaefer & Di 

Geromini, 1997:197 dalam Wahyono 
2001:124).   

Financial literacy adalah 
pengetahuan, pemahaman dan ke-
mampuan yang tidak hanya dalam 
mengatur keuangan tapi juga 
merupakan pengetahuan yang dapat 
membantu kita dalam membuat 
pertimbangan dan keputusan eko-
nomi.  Menurut Lusardi & Mitchell 
(2006), financial literacy adalah 
“knowledge of basic financial 
concepts, such as the working of 

interest compounding, the difference 

between nominal and real values and 

the basic of the risk diversivication.”. 
Dari defenisi tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa financial literacy 
adalah pengetahuan mengenai 
konsep-konsep dasar keuangan, 
termasuk diantaranya pengetahuan 
mengenai bunga majemuk, perbedaan 
nilai nominal dan nilai riil, pe-
ngetahuan dasar mengenai 
diversifikasi risiko, nilai waktu dari 
uang dan lain-lain. 

Selanjutnya Coussens 2005 
dalam Mimbs-Johnson and Lewis 
(2009:04) “Financial literacy 

represents the culmination of 

financial access, education, and 

understanding, as well as an 

individual’s interest, attitude, and 
practice that directly benefits the 

financial efficiency and effectiveness 

of that individual, and indirectly and 

ultimately benefits that of society at 

large”. Berarti melek finansial 
adalah puncak dari akses keuangan, 
pendidikan, dan pemahaman, serta 
kepentingan individu, sikap, dan 
praktik yang secara langsung 
manfaat dari efisiensi dan efektivitas 
keuangan individu-individu, dan 
secara tidak langsung, dan akhirnya 
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menguntungkan masyarakat pada 
umumnya. 

Dalam rangka mencapai 
kemerdekaan keuangan, pengetahuan 
dan implementasi atas praktik 
keuangan pribadi yang sehat, 
idealnya perlu dipunyai dan 
dilakukan oleh setiap orang. Sejauh 
mana pengetahuan dan implementasi 
seseorang atau masyarakat dalam 
mengelola keuangan pribadinya ini 
sering dikenal sebagai literasi 
(kemelekan) keuangan (financial 

literacy). 

Selanjutnya self eficacy, 
Menurut Bandura, dari semua 
pemikiran yang mempengaruhi 
fungsi manusia, dan merupakan 
bagian penting dari teori kognitif 
sosial adalah efikasi diri (self 

efficacy). Efikasi diri adalah 
“penilaian diri terhadap kemampuan 
diri untuk mengatur dan me-
laksanakan tindakan yang di-
perlukan untuk mencapai kinerja 
yang ditetapkan”. Efikasi diri 
memberikan dasar bagi motivasi 
manusia, kesejahteraan, dan prestasi 
pribadi (Rahmat Hidayat, 2011:156) 
Self-Efficacy merupakan salah satu 
faktor personal yang menjadi 
perantara atau mediator dalam 
interaksi antara faktor perilaku dan 
faktor lingkungan. Self-Efficacy 
dapat menjadi penentu keberhasilan 
performansi dan pelaksanaan 
pekerjaan. Self-Efficacy juga sangat 
mempengaruhi pola pikir, reaksi 
emosional, dalam membuat 
keputusan (Mujiadi, 2003:86). 

Pengertian-pengertian tersebut 
memberikan pemahaman kepada 
peneliti bahwa Self-Efficacy adalah 
sebuah keyakinan subjektif individu 
untuk mampu mengatasi 
permasalahan-permasalan atau 

tugas, serta melalukan tindakan 
yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan dan dalam 
penelitian ini tujuan tersebut untuk 
melakukan tindakan yang 
berperilaku produktif. 

Selanjutnya rasionalitas eko-
nomi, Rasionalitas, berasal dari kata 
“ rasio ” yang mengacu pada bahasa 
Yunani Kuno, yang berarti 
kemampuan kognitif untuk memilah 
antara yang benar dan salah dari 
Yang Ada dan dalam Kenyataan. 
Menurut Max Weber, secara garis 
besar ada dua jenis rasionalitas 
manusia, yaitu pertama rasionalitas 
tujuan (Zwekrationalitaet) dan kedua 
rasionalitas nilai (Wetrationalitaet). 
(Johnson Paul:1994) 

Tindakan  ekonomi  rasional  
merupakan  setiap  tindakan  
manusia  yang dilandasi atas dasar 
pilihan yang paling baik dan 
mengun-tungkan. Rasional juga 
berarti  ke-mampuan  dan  kemauan  
manusia  bersikap  dan  bertindak  
dengan Menggunakan akal sehat 
dalam menentukan sebuah pilihan. 

Dalam kajian di atas, konsep 
rasionalitas ekonomi itu muncul 
setiap orang yang mencari 
kesejahteraan hidupnya (kekayaan 
material) dengan cara melakukan 
pilihan-pilihan yang tepat bagi 
diriya, dengan prinsip jangan 
sampai dia tidak kebagian 
mendapatkan pilihan itu karena 
terbatasnya ketersediaan, maka 
orang tersebut dianggap melakukan 
tindakan rasional. Dalam lingkup 
yang lebih khusus, seorang 
produsen dianggap rasional jika ia 
dapat mencapai tujuan usahanya 
(keuntungan) dengan cara 
melakukan beberapa pilihan 
strategi, meminimalisasi kapital dan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1330 
 

mendapatkan keuntu-ngan 
maksimum. 

Selanjutnya perilaku produktif, 
Thomas (2013:57) menyatakan 
bahwa produktifitas merupakan 
kemampuan untuk menghasilkan 
sesuatu, jika dikaitkan dengan 
kinerja maka mengarah pada 
efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya 
Robbins (2007:29) juga meyebutkan 
bahwa produktifitas  ukuran kinerja 
mencakup sasaran efektifitas dan 
effisiensi.  Jadi menurut pendapat 
beberapa ahli perilaku produktif 
secara garis besar berarti 
kemampuan internal seseorang yang 
dalam penelitian ini khususnya 
mahasiswa yang cenderung 
bertindak atau berkarya dengan cara 
cara tertentu dan obyek-obyek 
tertentu untuk mencapai tujuan 
tertentu. 

Menurut Zaini (1999: 35) bahwa 
perilaku produktif adalah perilaku 
mencakup kreatifitas dan meliputi 
hal-hal yang cukup luas, dimana 
semua memerlukan kreativitas untuk 
menciptakan inovasi serta tidak 
pernah menyerah dan selalu 
mencoba lagi. Perilaku produktif 
juga merupakan pandangan hidup 
dan sikap mental yang selalu 
berusaha untuk meningkatkan mutu 
hidup seseorang dengan keadaan hari 
ini harus lebih baik dari kemarin, dan 
hari esok harus lebih baik dari hari 
ini. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan 
merupakan penelitian penjelasan 
atau explanatory research yaitu 
penelitian yang menjelaskan 
mengenai variabel-variabel obyek 
penelitian antara pendidikan 
ekonomi dikeluarga, finansial 
literasi, self efficacy, rasionalitas 
ekonomi dan terhadap perilaku 
produktif. Serta hubungan tersebut 
perlu dijabarkan dalam bentuk 
angka-angka, maka sifat penelitian 
ini kuantitatif, dengan bentuk 
korelasi yang mencari hubungan 
secara parsial maupun secara 
simultan antara variabel satu dengan 
variabel lainnya. Pada tingkat 
eksplanasi atau penjelasan, 
penelitian yang digunakan adalah 
penelotian asosiatif yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mencari 
hubungan atau pengaruh dua 
variabel atau lebih.  

Variabel bebas dalam penelitian 
ini yaitu pendidikan ekonomi di 
keluarga (X1), financial literacy 

(X2), rasionalitas ekonomi (X3). 
Variabel self efficacy (Z) merupakan 
variabel intervening. Sedangkan 
variabel perilaku produktif 
mahasiswa merupakan variabel 
terikat (Y). Hubungan antar variabel 
dalam penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 3.1 Model Rancangan Pengaruh Antara Variabel X1, X2, X3, Z, dan Y 

 

1. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa fakultas 
ekonomi Universitas Negeri Malang 
angkatan tahun 2013, yang saat ini 
sedang menempuh semester 6 yang 

telah melakukan regristrasi dan 
sudah dinyatakan registrasi pada 
semester gasal 2015/2016 oleh sub 
bagian kemahasiswaan Tata Usaha 
fakultas ekonomi Universitas Negeri 
Malang

. 

No Jurusan Program studi Jenjang 
Jumlah 
mahasiswa 

1. 
Ekonomi 
Pembangunan 

Pendidikan ekonomi S1 184 

Ekonomi dan studi 
pembangunan 

S1 
184 

2. 
 

Manajemen 

Pendidikan tata niaga S1 86 

Pendidikan administrasi 
perkantoran 

S1 
174 

Manajemen  S1 280 

Manajemen pemasaran DIII 35 

3. Akuntansi 

Pendidikan akuntansi S1 175 

Akuntansi  S1 253 

Akuntansi D III 36 

JUMLAH  1407 

 

Teknik pengambilan sampel dari 
penelitian ini adalah dengan 
menggunakan proportional random 

sampling. Proportional random 

sampling adalah gabungan dari dua 
teknik yaitu proportional dan 
random. Seluruh sampel yang 
diambil dalam penelitian adalah 
seluruh mahasiswa fakultas ekonomi 
angkatan tahun 2013 yang saat ini 
sedang menempuh semester 6. Pada 

observasi awal yang telah dilakukan, 
perilaku produktif mahasiswa 
fakultas ekonomi berada pada 
kisaran 60%. Hal tersebut berarti 
dari 100 mahasiswa diestimasi yang 
memiliki perilaku produktif yang 
baik sebesar 60 orang. Bersasarkan 
hal tersebut, sampel diperoleh 
menggunakan rumus formula 
Maksimum Likehood (Cochran, 
1991) : 

=  ��+  � {�� − }  

X1 

Z X2 

X3 

Y 
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Sesuai dengan data dari dokumen 
bagian kemahasiswa tata usaha 
fakultas ekonomi Universitas Negeri 
Malang diperoleh data mahasiswa 

sebanyak 1407 mahasiswa, sehingga 
diperoleh perhitungan sebagai 
berikut

:   

n = 

,9 , ,,+ { ,9 , ,, − }  = 
6 ,8, 6 =  

Dari perhitungan di atas maka 
sampel dari penelitian ini adalah 
sejumlah 304 mahasiswa. Sampel 
dalam penelitian ini diambil secara 
acak dari mahasiswa jurusan   
ekonomi pembangunan, jurusan 
akuntansi, dan jurusan manajemen. 

2. Pengumpulan data  

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil 
penelitian langsung pada objek yang 
diteliti yaitu seluruh mahasiswa 
fakultas ekonomi Universitas Negeri 
Malang angkatan tahun 2013 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari 
sumber informasi yang ada pada 
institusi dimana mahasiswa tersebut 
diteliti yaitu melalui pendekatan 
studi dokumen dan literatur. 

c. Teknik pengumpulan  

 Angket  
Penelitian ini mengunakan 

instrumen angket tertutup yaitu 
angket yang sudah tersedia alternatif 
jawaban menurut presepsi siswa. 
Angket ini bertujuan untuk melihat 
presepsi siswa tentang pendidikan 
ekonomi dikeluarga, financial 

literasi, self efficacy, rasionalitas 
ekonomi dan perilaku produktif. 

 Dokumentasi  

Untuk memperoleh data jumlah 
mahasiswa seluruh fakultas 
ekonomi universitas negeri malang, 

khususnya tahun angkatan 2013, 
peneliti menggunakan metode 
dokumentasi. Pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengumpulan data 
jumlah mahasiswa yaitu, staf tata 
usaha fakultas ekonomi Universitas 
Negeri Malang dan penulis. 

3. Analisis data  

Sesuai dengan rumusan masalah 
dan hiupotesis yang diuji dalam 
penelitian ini, maka teknik analisis 
data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural 

Equation Modelling (SEM), teknik 
gabungan antara analisis faktor dan 
analisis regresi dan penerapannya 
dilakukan secara simultan. 
Berdasarkan skema hubungan antar 
variabel dapat dilihat adanya 
variabel intervening (self efficacy) 
yang mengantarai hubungan antar 
variabel eksogen terhadap  endogen 
(perilaku produktif). Untuk itu 
dibutuhkan teknik analisis data yang 
dapat menghasilkan besaran 
pengaruh variabel eksogen baok 
secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal ini menjadi 
pertimbangan mengapa digunakan  
taknik analisis Structural Equation 

Modelling (SEM) dalam penelityian 
ini. 

Untuk menganalisis dengan 
teknik yang dimaksud, 
dipergunakan program aplikasi 
statistik Linear Structural Relation 

(LISREL) 8.80 for windows NT. 
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Penggunaan LISREL penggunaan 
lisrel sebagai perangkat lunak untuk 
membantu dalam proses analisis 
secara sistematis meng-eliminasi 
terjadinya multikol antar variabel. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan 
adanya indeks modifikasi 
(modification indeks).  

Prosedur SEM secara umum 
akan mengandung tahap-tahap 
sebagai berikut (Bollen dan Long 
dalam Wijayanto, 2008): 

1. Spesifikasi model (model 

spesification) 
Tahap ini berkaitan dengan 
pembentukan model awal 
persamaan struktural sebelum 
dilakukan estimasi. Model awal 
ini diformulasikan berdasarkan 
suatu teori atau peneliyian 
sebelumnya. 

2. Identifikasi (identification) 
Tahap ini berkenaan dengan 
pengakajian tentang kemung-
kinan diperoleh nilai yang unik 
untuk setiap parameter yang ada 
di dalam dalam model dan 
kemungkinan persamaan simul-
tan tidak ada solusinya. 

3. Estimasi (estimation) 
Tahap ini berkaitan dengan 
estimasi yerhadap model untiuk 
menghasilkan nilai-nilai para-
meter dengan menggunakan 
salah satu model estimasi yang 
sudah digunakan seringkali 
ditentukan berdasarkan karak-
teristik variabel-variabel yang 
dianalisis. 

4. Uji kecocokan (testing fit) 
Tahap ini berkaitan dengan 
pebgujian keccocokan antara 
model dengan data. Beberapa 
ukuran kriteria kecocokan atau 

Goodnes of Fit (GOF) dapat 
digunakan untiuk melaksanakan 
langkah ini. 

5. Respesifikasi (respecification)  
Tahapan ini berkaitan dengan 
respesifikasi model berdasarkan 
atas hasil uji kecocokan yahap 
sebelumnya. 

Sesuai dengan hipotesis yang 
dikembangkan dalam penelitian ini 
model hubungan antar variabel 
penelitian, dapat dikembangkan 
skema diagram model persamaan 
struktural konseptual yang akan 
dijadikan landasan untuk melakukan 
analisis data dengan menggunkan 
SEM. Pada diagram yang dimaksud 
tergambarkan hubungan antar 
variabel laten  beserta indikator atau 
manifes yang mengkonstruknya. 
Dari hasil analisis data dengan SEM 
akan dihasilkan model persamaan 
hasil pengukuran yang pada 
dasarnya menggabarkan model 
empiris temuan penelitian, dan 
dimung-kinkan berbeda dengan 
model persamaan struktural 
konseptual, tergantung dari 
pemenuhan besaran-besaran kriteria 
keselarsan model persamaan 
struktural, yang diperoleh dari hasil 
analisis data. 

 

KESIMPULAN  
Dengan dilakukannya penelitian 

diatas diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi pihak-
pihak terkait guna merancang 
kurikulum pada perkuliahan. Selain 
itu hasil dari penelitian ini nantinya 
dapat menyumbangkan pengetahuan 
bagi mahasiswa yang hendak 
melakukan penelitian baik tesis 
maupun sekripsi.
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk memberdayakan industri kecil dalam pengembangan potensi ekonomi 

lokal pada tenun tradisional pengrajin Kain Mbojo di kabupaten Bima. Mengingat sudah mulai 

berkurangnya para pengrajin tradisional kain tenun mbojo, maka Didalam Industri kecil ini, 

diharapkan mampu  meneruskan budaya tenun tradisoinal sehingga dapat dilestarikan secara 

terus menerus dan mampu memberikan nilai ekonomi dalam membantu meningkatkan pendapatan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Didalam Artikel ini penulis menggunakan jenis diskriptif 

dengan metode kajian literatur. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu 

menggunakan studi pustaka tekhnik simak, yaitu data primer yang diproleh melalui jurnal-jurnal, 

dan buku. Potensi ekonomi lokal pengrajin kain tenun mbojo ini layak untuk diberdayakan secara 

menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui industri kecil, sehingga dapat memberikan 

kesempatan berusaha, kepastian berusaha, dukungan, perlindungan, kemandirian dan 

pengembangan usaha seluas-luasnya, agar mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan 

potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan 

rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal, Industri Kecil, tenun tradisional 

 

 Pembangunan ekonomi pada 

hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tersebut 

maka diperlukan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat dan 

distribusi pendapatan yang lebih 

merata. Sedangkan pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses 

kerja antara pemerintah daerah dan 

masyarakatnya dalam mengelola 

sumber daya alam yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan pekerjaan baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (Blakely, 1989; Arsyad, 

1999; Mudrajad Kuncoro, 2004;124). 

Didalam pengembangan sumber 

daya alam maka diperlukan sumber 

daya manusia yang kompeten serta 

modal yang akan menunjang 

kegiatan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tersebut 

 Berkaitan dengan pentingnya 

masalah tersebut maka hal utama 

yang perlu dipehatikan yaitu pada 

usaha kecil, usaha kecil yang 

mailto:Hasan_Risnawati@yahoo.com
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dimaksudkan yaitu usaha kecil pada 

tenun tradisional ikat kain mbojo di 

Kabupaten Bima, yakni merupakan 

industri rumah tangga yang bergerak 

dibidang tenun tradisional kain 

mbojo dengan menggunakan alat 

tenun manual bukan mesin. 

 Industri kecil mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Haryono, 

Tulus dan Khoiriyah (2011) 

menyatakan bahwa kelompok usaha 

kecil dan menengah diyakini mampu 

menyerap tenaga kerja dan 

menyumbang terhadap PDB. Mereka 

sangat fleksibel dalam berusaha serta 

cepat beradaptasi terhadap perubahan 

pasar. Dalam majalah SWA (2014) 

jumlah UKM di Indonesia mencapai 

56,2 juta unit dan mampu menyerap 

97,2% tenaga kerja dari total 

angkatan kerja yang ada. UKM 

sangat berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

angka pengangguran dan 

kemiskinan, juga berperan dalam 

penerimaan devisa. Hal ini 

mengindikasikan bahwa UKM 

merupakan kelompok usaha yang 

memiliki potensi besar untuk 

mengatasi masalah kemiskinan dan 

pengangguran. Pelaku usaha industri 

kecil adalah pelaku usaha yang 

bergerak dalam kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang stengah jadi/barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya 

(UU RI No.5/1984).  

 Menurut Nugraha (2002) pada 

dasarnya para pelaku usaha industri 

kecil harus lebih berorientasi kemasa 

depan dengan sikap yang proaktif 

dan inovatif, sehingga ia akan lebih 

tangguh dan mandiri dalam 

menghadapi kesulitan dan tantangan 

di lingkungannya. Motif berprestasi 

yang tingi, sikap dan moril kerja 

merupakan variabel yang turut 

mempengaruhi dan memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap 

tampilnya perilaku prestatif yang 

bersifat produktif (Sumantri, 1995).  

 Tenun tradisionl kain mbojo 

diproduksi secara manual dengan alat 

tradisional tenun bukan mesin. 

Sesuai dengan namanya kain tenun 

diproses secara manual dengan 

tenaga kerja manusia dan bantuan 

alat sederhana non mekanis, 

sehingga membutuhkan kesabaran 

dan keahlian khusus serta kreativitas 
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yang tinggi. sebagai potensi 

penghasil kain tenun tradisional, kain 

tenun mbojo memiliki nilai pesona 

dan makna yang tiada habisnya 

karena dikerjakan secara tradisional 

oleh para pengrajin tenun. Namun, 

usaha kecil tenun tradisional tersebut 

masih banyak ditemukan kendala 

bagi para pengrajin mulai dari 

keterbatasan dalam kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan termasuk pasar, akses 

terhadap informasi dan pembiayaan, 

kesulitan dalam pengadaan modal 

yang dan murah, keterbatasan dalam 

berinovasi, perubahan teknologi yang 

semuanya akan berpengaruh 

terhadap kinerja usaha kecil tersebut. 

Oleh karena itu mempersatukan 

industri rumah tangga dalam 

peberdayaan usaha kecil menengah 

merupakan alternatif untuk 

mengambangkan potensi ekonomi 

lokal tersebut agar mampu bersaing 

dalam pasar. 

 Pemberdayaan sebagai proses 

mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan,  memperkuat posisi 

tawar menawar masyarakat lapisan 

bawah terhadap kekuatan-kekuatan  

penekan di segala bidang dan sektor 

kehidupan (Sutoro Eko:2002: 25). 

Konsep pemberdayaan (masyarakat 

desa) dapat dipahami juga dengan 

dua cara pandang. Pertama, 

pemberdayaan dimaknai dalam 

konteks menempatkan posisi berdiri 

masyarakat. Posisi masyarakat 

bukanlah obyek penerima manfaat 

(beneficiaries) yang tergantung pada 

pemberian dari pihak luar seperti 

pemerintah, melainkan dalam posisi 

sebagai subyek (agen  atau partisipan 

yang bertindak) yang berbuat secara 

mandiri. Tujuan pemberdayaan 

masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat terutama 

dari kemiskinan dan 

keterbelakangan, kesenjangan, 

ketidakberdayaan.  

 Kemiskinan dapat dilihat dari 

indikator pemenuhan kebutuhan 

dasar yang belum  mencukupi/layak. 

Kebutuhan dasar itu, mencakup 

pangan, pakaian, papan, kesehatan, 

pendidikan, dan transportasi. 

Sedangkan keterbelakangan, 

misalnya produktivitas yang rendah, 

sumberdaya manusia yang lemah, 

terbatasnya akses pada tanah padahal  

ketergantungan pada sektor pertanian 

masih sangat kuat, melemahnya 
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pasar-pasar  lokal/tradisional karena 

dipergunakan untuk memasok 

kebutuhan perdagangan  

Internasional. Dengan perkataan lain 

masalah keterbelakangan 

menyangkut struktural  (kebijakan) 

dan kultural (Sunyoto 

Usman:2004:12). Pemberdayaan 

masyarakat bisa dilakukan oleh 

banyak elemen: pemerintah, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, pers, partai politik, 

lembaga donor, aktoraktor 

masyarakat sipil, atau oleh organisasi 

masyarakat lokal sendiri. Birokrasi  

pemerintah tentu saja sangat strategis 

karena mempunyai banyak 

keunggulan dan kekuatan yang luar 

biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: 

mempunyai dana, aparat yang 

banyak, kewenangan untuk membuat 

kerangka legal, kebijakan untuk 

pemberian layanan publik, dan lain-

lain. Proses pemberdayaan bisa 

berlangsung lebih kuat, 

komprehensif dan berkelanjutan bila 

berbagai unsur tersebut membangun 

kemitraan dan jaringan yang 

didasarkan pada prinsip saling 

percaya dan menghormati (Sutoro 

Eko:2002:2). 

 

KAJIAN LITERATUR 

Usaha kecil menengah  

Dalam perekonomin Indonesia 

Usaha Kecil Menengah merupakan 

kelompok usaha yang memiliki 

jumlah paling besar dan terbukti 

tahan terhadap berbagai macam 

goncangan krisis ekonomi. Kriteria 

usaha yang termasuk dalam usaha 

mikro kecil dan menengah telah 

diatur dalam payung hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20  Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) ada beberapa kriteria yang 

dipergunakan untuk mendefinisikan 

pengertian dan kriteria Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

Menurut Rahmana (2008) 

beberapa lembaga atau instansi 

bahkan memberikan definisi 

tersendiri pada Usaha Kecil 

Menengah, diantaranya adalah 

kementrian Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (Menegkop 

dan UKM), Badan Pusat Statistik 

(BPS), Keputusan Menteri Keuangan 

No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 

Juni 1994. Definisi Ukm 
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disampaikan berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainya.  

Badan Pusat Statisti (BPS) 

memberikan definisi UKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. 

Usaha kecil merupakan entitas usaha 

yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 

s.d 19, sedangkan usaha menengah 

merupakan entitas usaha yang 

memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 

orang. Berdasarkan keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 

1994, Usaha Kecil didefinisikan 

sebagai perorangan atau badan usaha 

yang telah melakukan kegiatan atau 

usaha yang mempunyai penjualan 

/omset per tahun setinggi-tingginya 

Rp 600.000 atau aset/aktiva setinggi-

tingginya Rp 600.000.000 (diluar 

tanah dan bangunan yang ditempati) 

terdiri dari: (1) badan usaha (Fa, CV, 

PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 

(pengrajin/industri rumah tangga, 

petani, peternak, nelayan, perambah 

hutan, penambang, pedagang barang 

dan jasa). 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang.  

Tinjauan Kearifan Lokal 

Kearifan lokal atau sering disebut 

local wisdom dapat dipahami sebagai 

usaha manusia dengan menggunakan 

akal budinya  (kognisi) untuk 

bertindak dan bersikap terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang 

terjadi dalam ruang tertentu. 

Pengertian diatas, disusun secara 

etimologi, dimana wisdom dipahami 

sebagai  kemampuan seseorang 

dalam menggunakan akal pikirannya 

dalam  bertindak atau bersikap 

sebagai hasil penilaian terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang 

terjadi. Sebagai sebuah istilah 

wisdom sering diartikan sebagai 

“kearifan/kebijaksanaan”.  

Local secara spesifik menunjuk 

pada ruang interaksi terbatas dengan 

sistem nilai yang terbatas pula. 

Sebagai ruang interaksi yang sudah 

didesain sedemikian rupa yang 
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didalamnya melibatkan suatu pola-

pola hubungan antara manusia 

dengan manusia atau manusia 

dengan lingkungan fisiknya.Kearifan 

lokal merupakan pengetahuan yang 

eksplisit yang muncul dari periode 

panjang yang berevolusi bersama-

sama masyarakat dan lingkungannya 

dalam sistem lokal yang sudah 

dialami bersama-sama. Proses 

evolusi yang begitu panjang dan 

melekat dalam masyarakat dapat 

menjadikan kearifan lokal sebagai 

sumber energi potensial dari sistem 

pengetahuan kolektif masyarakat 

untuk hidup bersama-sama secara 

dinamis dan damai. Pengertian ini 

melihat kearifan lokal tidak sekedar 

sebagai acuan tingkah laku 

seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu 

mampu mendinamiskan kehidupan 

masyarakat yang penuh keadaban. 

Secara substansial, kearifan lokal 

itu adalah nilai-nilai yang berlaku 

dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai 

yang diyakini kebenarannya dan 

menjadi acuan dalam bertingkah laku 

sehari-hari masyarakat setempat. 

Kearifan lokal yang didalamnya 

berisi unsur kecerdasan kreativitas 

dan pengetahuan lokal dari para elit 

dan masyarakatnya adalah yang 

menentukan dalam pembangunan 

peradaban masyarakatnya. 

 

 

Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan Ekonomi Lokal 

merupakan proses di mana 

pemerintah lokal dan organsisasi 

masyarakat terlibat untuk 

mendorong, merangsang, 

memelihara, aktivitas usaha untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan 

(Blakely and Bradshaw, 1994). 

Selain itu, menurut (Munir, 

2007)Pengembangan ekonomi lokal 

(PEL) adalah suatu proses yang 

mencoba merumuskan kelembagaan-

kelembagaan pembangunan di 

daerah, peningkatan kemampuan 

SDM untuk menciptakan produk-

produk yang lebih baik serta 

pembinaan industri dan kegiatan 

usaha pada skala lokal. Jadi, 

pengembangan wilayah dilihat 

sebagai  

upaya pemerintah daerah bersama 

masyarakat dalam membangun 

kesempatan-kesempatan ekonomi 

yang cocok dengan SDM, dan 

mengoptimalkan pemanfaatan 
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sumber daya alam dan kelembagaan 

secara lokal. 

Menurut Blakely dalam Supriyadi 

(2007, h.103-123) dalam 

keberhasilan pengembangan 

ekonomi lokal dapat dilihat dari 

beberapa indikator, yaitu: 1) 

perluasan kesempatan bagi 

masyarakat kecil dalam kesempatan 

kerja dan usaha;2) perluasan bagi 

masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatan;3) keberdayaan lembaga 

usaha mikro dan kecil dalam proses 

produksi dan pemasaran; dan4) 

keberdayaan kelembagaan jaringan 

kerja kemitraan antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat lokal. 

Dalam kaitannya dengan teori 

pertumbuhan ekonomi, maka 

Krugman (1994) mengatakan bahwa 

investasi sumber daya manusia 

menjadi lebih penting peranannya 

dalam pembangunan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas bagi negara 

sedang berkembang merupakan 

faktor penting dalam upaya untuk 

mengejar ketertinggalan 

pembangunan dengan negara lain. 

Era informasi dan teknologi yang 

berkembang dewasa ini semakin 

membuktikan bahwa penguasaan, 

tehnologi yang baik akan berdampak 

pada kualitas maupun kuantitas 

pembangunan itu sendiri. Agar 

teknologi dapat dikuasi, maka 

dibutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Dalam konteks 

proses produksi, maka adanya 

penguasaan tehnologi yang baik, 

maka akan mendorong terjadinya 

inovasi tehnologi. Inovasi tehnologi 

tersebut pada akhirnya dapat 

menyebabkan penemuan produk 

produk baru dan cara produksi yang 

lebih efisien (Barro dalam Romer, 

1994,h.36). 

Pemberdayaan 

Menurut Sulistiyani (2004, h.77) 

secara etimologis pemberdayaan 

berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. 

Bertolak dari pengertian tersebut, 

maka pemberdayaan dapat dimaknai 

sebagai suatu proses menuju berdaya 

atau proses pemberian daya 

(kekuatan/kemampuan) kepada pihak 

yang belum berdaya. Kedua 

pengertian tentang masyarakat, 

menurut Soetomo (2011, h.25) 

masyarakat adalah sekumpulan orang 

yang saling berinteraksi secara 

kontinyu, sehingga terdapat relasi 
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sosial yang terpola, terorganisasi. 

Jadi,pemberdayaan masyarakat 

menurut Aziz (2005, h.136) adalah 

suatu proses di mana masyarakat, 

khususnya mereka yang kurang 

memiliki akses ke sumber daya 

pembangunan, didorong untuk 

meningkatkan kemandiriannya di 

dalam mengembangkan 

perikehidupan mereka. 

Pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan proses siklus terus-

menerus, proses partisipatif di mana 

anggota masyarakat bekerja sama 

dalam kelompok formal maupun 

informal untuk berbagi pengetahuan 

dan pengalaman serta berusaha 

mencapai tujuan bersama. Jadi, 

pemberdayaan masyarakat lebih 

merupakan suatu proses. 

Tinjauan Kain Tenun Mbojo 

Identitas suatu budaya dapat beragam 

bentuk dan jenis dengan keunikan 

dan kearifan lokalnya masing-

masing. Salah satu dari sekian 

banyak bentuk budaya khas 

Nusantara adalah ragam 

tenunan.  Kain tenun mbojo, 

misalnya, merupakan kain tenun 

khas asal daerah Bima dan beberapa 

daerah di sekitar gunung Tambora 

Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kain tenun mbojo telah dikenali 

sejak dahulu sebagai tenunan 

Kerajaan Bima, yaitu salah satu 

Kerajaan Islam yang tersohor di 

Nusantara bagian Timur. Oleh 

karenanya, keberadaan kain ini tidak 

lepas dari sejarah perkembangan 

Islam pada masa itu. Karena 

kekhasan dan keunikannya, kain 

tenun mbojo menjadi komoditi 

penting yang diperjualbelikan oleh 

para pedagang Mbojo sejak berabad-

abad lamanya. Persebaran kain tenun 

mbojo telah merambah hingga ke 

beberapa wilayah di Nusantara 

bahkan hingga ke Negeri China. 

Konon sejak abad ke-16 M, sebagai 

masyarakat maritim, pedagang 

Mbojo berperan aktif dalam 

perdagangan Nusantara. Mereka 

sudah berlayar hingga ke wilayah 

Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan 

sampai ke China. Hubungan 

perdagangan masyarakat Mbojo 

dengan Jawa bahkan tercatat dalam 

Kitab Negarakertagama. Disebutkan 

bahwa perdagangan kedua daerah 

tersebut telah berlangsung sejak 
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zaman kekuasaan kerajaan Kediri 

atau sekira  abad ke-12 M. 

Sebelum mengenal jenis kain 

tenun mbojo, ada baiknya mengenal 

sejarah awal dan pemakaian kain ini. 

Pada era kesultanan sebelum tahun 

1960-an, kain tenun mbojo adalah 

produk budaya yang penting bagi 

masyarakat Bima dan merupakan 

pakaian sehari-hari. Terdapat 

peraturan adat bahwa setiap wanita 

yang memasuki usia remaja harus 

sudah terampil menenun kain mbojo 

yang akan dikenakannya sendiri atau 

untuk diperjualbelikan sebagai salah 

satu sumber mata pencaharian wanita 

Bima. Konon, kain tenun mbojo juga 

menjadi semacam pakaian wajib 

yang harus dikenakan wanita muslim 

Bima saat keluar rumah. Pakaian 

muslim wanita Bima ini dikenal 

dengan nama rimpu. Rimpu menjadi 

semacam identitas wanita muslim 

Bima dan mulai populer 

sejak  berdirinya negara Islam di 

Bima, yaitu pada 15 Rabiul Awal 

1050 H atau  5 Juli 1640. 

Bagi wanita yang keluar rumah 

tanpa rimpu dianggap melanggar 

norma agama dan adat. Cara 

pemakaian rimpu sendiri adalah 

menggunakan 2 kain tenun (sebagai 

sarung) masing-masing untuk bagian 

kepala dan kaki (sebagai rok).  Pada 

bagian kepala sarung tenun mbojo 

dikenakan sedemikian rupa hingga 

menutupi wajah dan tubuh bagian 

atas. Sarung yang satunya lagi 

dijadikan atau dikenakan serupa rok 

atau sarung pada umumnya. 

Ada dua jenis pemakaian rimpu 

yang didasarkan pada status sosial 

perempuan Islam di Bima, yaitu 

rimpu cili dan rimpu colo. Rimpu 

Cili khusus dikenakan wanita yang 

belum menikah; sarung tenun bagian 

atas akan menutupi seluruh wajah 

dan tubuh bagian atas wanita lajang 

dengan hanya menyisakan bagian 

matanya saja yang tidak tertutup. 

Sementara itu, bagi wanita yang 

sudah menikah maka sarung tenun 

mbojo akan menampakkan 

keseluruhan wajahnya saja. Seiring 

perkembangan zaman, penggunaan 

rimpu nyaris sudah ditinggalkan 

wanita Bima. Kebanyakan mereka 

sudah mengenakan jilbab atau 

pakaian sehari-hari yang modern. 

Hal ini mulai terjadi sejak tahun 

1960-an. Saat ini di beberapa daerah 

masih terlihat beberapa wanita Islam 
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Bima yang mengenakan rimpu tetapi 

jumlah tersebut sangatlah sedikit. 

Adapun untuk jenis kain tenun 

mbojo umumnya memiliki beberapa 

jenis dan fungsi yang dibagi dalam 4 

kelompok, yaitu: tembe (sarung), 

sambolo (destar), weri (sejenis ikat 

pinggang), dan baju mbojo. 

1. Tembe (Sarung) 

Tembe adalah kain tenun bernilai 

tinggi berupa sarung yang ditenun 

dengan cara tradisional dan terbuat 

dari benang kapas. Konon, kawasan 

Mbojo, yaitu sentra kain tenun mbojo 

di Bima memiliki produksi tanaman 

kapas yang melimpah. Kelimpahan 

kapas tersebut dan peraturan adat 

kesultanan telah mewajibkan setiap 

wanita Bima dapat menenun agar 

mendorong produksi kain tenun 

mbojo. 

Kain tenun mbojo jenis tembe ini 

masih terbagi lagi dalam beberapa 

jenis yang didasarkan pada jenis 

bahan bakunya. Jenis yang pertama, 

adalah tembe songke (sarung 

songket) lazim dikenakan wanita saat 

upacara adat atau pun upacara 

keagamaan dan tidak untuk 

kebutuhan pakaian sehari-hari. 

Tembe Songke umumnya memiliki 

warna dasar merah hati, coklat, dan 

hitam. Bahan bakunya untuk benang 

kain tenun ini didatangkan dari luar 

Bima, yaitu dari Malaka (Malaysia) 

dan Dana Bara (Singapura). Para 

pedagang  Mbojo selain menjual 

barang dagangannya di negara-

negara tersebut mereka juga membeli 

bahan yang sekira dapat digunakan 

untuk tenunan. Untuk motifmya 

berupa motif garis-garis kecil yang 

dipadukan dengan motif bunga 

samobo, bunga satako, pado waji dan 

kakando. Motif ini diperindah 

dengan hiasan bahan benang emas 

dan perak. Jenis yang kedua, tembe 

kafa na’e (sarung dari benang besar) 

adalah sarung tenun yang terbuat dari 

benang khusus yang dibuat oleh para 

penenun sendiri. Ada 4 jenis motif 

tembe kafa na’e yang sudah terbilang 

langka dan mahal harganya. Tembe 

bali mpida memiliki motif kotak-

kotak kecil yang terbentuk dari 

pertemuan garis-garis lurus. Warna 

dasar kain tenun jenis ini adalah 

hitam, coklat, dan putih. 

Jenis tembe yang kedua adalah 

tembe bali lomba memiliki warna 

dasar dan motif yang hampir sama 

dengan tembe bali mpida, hanya saja 
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motif kotak-kotaknya berukuran 

besar. Ketiga, tembe me’e adalah 

kain tenun dengan warna dasarnya 

hitam (me’e) tanpa motif. Tembe 

me’e dibagi lagi menjadi tiga yang 

didasarkan pada daerah asalnya, 

yaitu: tembe me’e ntonggu, berasal 

dari Desa Ntonggu, Kecamatan 

Palibelo; wera, dari Kecamatan 

Wera; dan tembe me’e donggo dari 

Donggo Ipa. Keempat adalah tembe 

nggoli yang sebenarnya hampir sama 

degan tembe kafa na’e hanya saja 

menggunakan benang buatan pabrik. 

Kain tenun jenis ini baru mulai 

dikenal masyarakat Bima sejak tahun 

1970-an. 

2. Sambolo (destar) 

Adalah sejenis ikat kepala 

tradisional mbojo khusus 

diperuntukkan bagi laki-laki. Ikat 

kepala ini pada zaman dahulu 

merupakan hasil tenun unggulan 

setelah tembe mengingat bahwa laki-

laki yang memasuki usia remaja 

wajib memakai sambolo 

sebagai  salah satu bentuk menaati 

peraturan adat masa itu. 

Sambolo juga kerap disebut sambolo 

songke karena warna dasar serta 

motifnya hampir sama dengan tembe 

songke. Ada pula jenis lain yang 

baru dikenal pada era 1950-an, yaitu 

sambolo bate (sambolo batik) yang 

terbuat dari kain batik dan bentuknya 

serupa blankon Jawa tetapi jenis ini 

kurang digemari. 

3. Weri (ikat pinggang) dari Malanta 

Salolo 

Ikat pinggang tradisional mbojo 

yang terbuat dari malanta salolo, 

yaitu kain putih tanpa motif yang 

memang ditenun khusus untuk bahan 

salolo. Warna ikat pinggang ini 

beragam mulai dari kuning, merah 

hati, atau coklat dan berhiaskan motif 

Pado Waji, Kakando, dan Bunga 

Satako. 

4. Baju Mbojo 

Baju Mbojo sebenarnya 

merupakan kreasi penenun wanita 

dari kain tenunan  mereka. Baju ini 

mulai populer sejak tahun 1980-an. 

Warna dasar dan motifnya tentu saja 

hampir sama dengan motif tenun 

yang sudah dibahas, hanya saja ada 

beberapa dikombinasikan dengan 

motif-motif baru yang  tentunya 

tidak bertentangan dengan nilai dan 

norma adat lokal. 

Pemerintah daerah dan 

masyarakat mendukung secara 
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positif keberadaan baju mbodo. 

Pemerintah bahkan menganjurkan 

masyarakatnya agar mencintai baju 

ini karena harganya mahal, baju ini 

hanya terjangkau bagai kalangan 

menengah ke atas. Harga mahal ini 

pula yang mengakibatkan Baju 

Mbojo kalah bersaing dengan jenis 

baju yang harganya jauh lebih 

murah. 

 

METODE PENELITIAN  

Artikel ini menggunakan studi 

literatur sebagai desain penelitiannya. 

Studi pustaka merupakan metode 

pengumpulan data yang diarahkan 

pada pencarian data dan informasi-

informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen 

elektronik yang dapat mendukung 

dalam proses penulisan artikel ini. 

Artikel ini menggunakan data 

primer. Data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari 

informasi. Dalam penulisan artikel 

ini, data primer diperoleh melalui 

buku-buku mengenai teori-teori 

perpustakaan, skripsi, dan buku-buku 

lain sejenis yang berhubungan 

dengan kenyamanan membaca 

kepustakaan. 

Artikel ini menggunakan studi 

pustaka tekhnik simak sebagai 

tekhnik pengumpulan data. Studi 

pustaka tekhnik simak merupakan 

tekhnik pengumpulan data dengan 

cara pengumpulan data denga cara 

menggunakan buku-buku, literatur 

ataupun bahan pustaka, kemudian 

mengutip pendapat para ahli yang 

ada didalam buku tersebut untuk 

memperkuat landasan teori dalam 

penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi ekonomi lokal sangat 

berlimpah di daerah Bima Nusa 

Tenggara Barat, mulai dari 

Pengolahan madu alam, Usaha 

pengolahan kopi dan kemiri, Tenun 

tradisional, peternakan sapi kambing 

ayam, usaha souvenir saduku (bakul 

nasi) kerajinan lejo (keranjang) tikar 

pandan, dan lain sebagainya. Semua 

potensi-potensi ekonomi tersebut 

dapat dilihat diberbagai desa 

tertinggal yang ada di kabupaten 

Bima. Upaya dalam mengembangkan 

ekonomi lokal melalui 

pemberdayaan industri kecil 
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menengah  ini sangat diharapkan 

mampu meningkatkan serta 

menambah pendapatan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan hidup 

karena kearifan lokal tersebut 

memiliki nilai jual yang sangat 

tinggi. Salah satu potensi ekonomi 

lokal yang hampir ditekuni oleh ibi-

ibu rumah tangga adalah potensi 

ekonomi lokal tenun tradisional kain 

mbojo. Hampir seluruh rumah tangga 

memiliki alat tenun tradisional baik 

itu intuk menenun kain stengah jadi 

maupun untuk menenun sarung khas 

daerah Bima. Namun, kegiatan 

tersebut hampir lagi tidak dilakukan 

dikarenakan modal yang terbatas, 

pengetahuan maupun tekhnologi 

produksi, kesulitan dalam pemasaran 

serta ekonomi kreatif masyarakat 

belum didukung dengan 

pemberdayaan modal usaha. Oleh 

karenanya, pemberdayaan ibi-ibu 

rumah tangga dalam industri kecil 

menengah merupakan pilihan yang 

tepat dalam pengembangan potensi 

ekonomi lokal tenun tradisional Kain 

Mbojo ini, supaya budaya tradisi 

pengrajin kain tenun ini tidak hilang 

serta dapat mendukung 

pembangunan ekonomi daerah dan 

dapat  memperkuat, memandirikan, 

menswadayakan, meningkatkan 

posisi tawar menawar masyarakat 

lapisan bawah. Didalam Industri 

kecil ini, diharapkan ibu-ibu rumah 

tangga dapat meneruskan budaya 

tenun tradisoinal sehingga dapat 

dilestarikan secara terus menerus dan 

mampu memberikan nilai ekonomi 

sehingga dapat membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup.  

Pengembangan ekonomi lokal 

juga perlu diarahkan untuk 

mendukung perkembangan sektor-

sektor ekonomi yang mempunyai 

potensi untuk menciptakan 

kesempatan kerja yang luas dan 

memiliki prospek yang baik dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di suatu wilayah. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, 

maka penulis memilih sektor usaha 

kecil sebagai sektor yang memiliki 

potensi besar dalam pengembangan 

ekonomi lokal pada tenun tradisional 

kain mbojo di kabupaten Bima. 

karena pada akhir dasawarsa 1980an 

hingga saat ini pertumbuhan 

ekonomi indonesia sebagaian besar 

digerakkan oleh pertumbuhan 

industri manufaktur yang pesat. Dan 
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diantara beberapa kelompok dalam 

sektor industri manufaktur, 

pembangunan, dan pertumbuhan 

sektor usaha kecil dan menengah 

merupakan salah satu motor 

penggerak yang penting bagi 

perkembangan ekonomi suatu 

wilayah di Indonesia. Peran besar 

Usaha Kecil Menengah dalam 

pengembangan ekonomi lokal suatu 

wilayah tersebut terutama karena 

sektor UKM menyerapa cukup 

banyak sumber daya yang apabila 

dieksploitasi secara proporsional 

akan dapat memberikan multiplier 

effect yang mendorong 

pengembangan wilayah yang 

signifikan. Multiplier effect dari 

sektor UKM ini terutama berasal dari 

jumlah unit usahanya yang sangat 

banyak di sektor ekonomi serta 

kontribusinya yang besar terhadap 

penciptaan kesempatan kerja dan 

sumber pendapatan, khususnya 

didaerah pedesaan dan bagi rumah 

tangga pedesaan.  

Didalam pemberdayaan usaha 

kecil ini maka strategi yang 

digunakan supaya mampu bersaing 

dengan industri- industri besar yaitu 

pengembangan untuk meningkatkan 

daya saing usaha kecil menengah 

ekonomi lokal tenun tradisional 

Bima yaitu meningkatkan kualitas 

SDM yang kreatif dengan harapan 

dapat membantu sumber daya yang 

ada.  

Sementara itu, yang dimaksud 

dengan industri kecil di sini sebagai 

mitra binaan adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, bukan 

merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi 

baik langsung maupun tidak 

langsung. Industri kecil ini 

merupakan milik ibi-ibu tersebut. 

Fakta dan data tersebut sekaligus 

membuktikan bahwa usaha kecil 

telah teruji sebagai komunitas usaha 

yang merupakan katup pengaman, 

dinamisator dan stabilisator 

perekonomian nasional dan memiliki 

tingkat penyesuaian, kepekaan, 

ketersesuaian, serta kemudahan yang 

tinggi terhadap turbulensi dan 

dinamisasi (perubahan) pasar global 

yang  

unpredictable dalam lingkup lokal, 

nasional, regional maupun global 

sehingga layak untuk  
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diberdayakan secara menyeluruh, 

optimal, dan berkesinambungan 

melalui pengembangan iklim usaha 

yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, kepastian 

berusaha, dukungan, perlindungan, 

kemandirian dan pengembangan 

usaha seluas-luasnya, agar mampu 

meningkatkan kedudukan, peran, dan 

potensinya dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

dan peningkatan pendapatan rakyat, 

penciptaan lapangan kerja, dan 

pengentasan kemiskinan yang dapat 

distimulasi dengan cara:  

a) pemberian fasilitas bimbingan dan 

pendampingan 

b) meningkatkan kemampuan usaha 

kecil, khususnya dari segi 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia untuk melakukan 

pengelolaan usaha  

c) mengembangkan akses 

permodalan usaha kecil melalui 

penyaluran dana bergulir, dan d) 

mengembangkan akses jaringan 

pemasaran (distribusi pemasaran). 

Dalam pengembangan ekonomi 

lokal melalui industri kecil ini sangat 

berpengaruh positif, khususnya bagi 

masyarakat karena dengan adanya 

pengembangan ekonomi lokal ini 

membuka lapangan pekerjaan baru 

sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Pengembangan 

ekonomi lokal dilakukan dengan 

memberdayakan masyarakat 

disekitar untuk mengelola dan 

mengembangkan tenun tradisional 

kain mbojo. Beberapa lapangan 

pekerjaan baru yang tercipta yaitu 

mengelola tenun tradisional menjadi 

produk bervariasi yaitu: Tembe 

(Sarung), Sambolo (Destar), Weri 

(ikat pinggang), Baju Mbojo, dan 

lainnya.  

Seperti yang diungkapkan Azis 

(2005, h. 136) pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu proses 

dimana masyarakat, khususnya 

mereka yang kurang memiliki akses 

ke sumber daya pembangunan, 

didorong untuk meningkatkan 

kemandiriannya didalam 

mengembangkan perikehidupan 

mereka. Dari proses pemberdayaan 

inilah lapangan-lapangan kerja baru 

dapat tercipta sehingga 

perekonomian di daerah juga 

meningkat. 

Dengan adanya pengembangan 

ekonomi lokal ini selain menciptakan 
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lapangan kerja baru juga dapat 

meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar. Di sini 

masyarakat dapat menjual hasil 

tenunanya menjadi produk yang 

memiliki nilai jual tinggi sehingga 

memiliki keuntungan yang lebih 

besar yang dapat meningkatkan 

pendapatannya. Hal ini tentu 

merupakan salah satu keberhasilan 

dalam pengembangan ekonomi lokal 

seperti yang diungkapkan Blakely 

dalam Supriyadi (2007, h.103-123) 

dalam keberhasilan pengembangan 

ekonomi lokal dapat dilihat dari 

beberapa indikator, yaitu: 

1. Perluasan kesempatan bagi 

masyarakat kecil dalam 

kesempatan kerja dan usaha. 

Dengan adanya 

pengembangan ekonomi lokal 

ini juga memberikan 

kesempatan kerja bagi 

masyarakat Bima terbukti 

dengan adanya usaha kecil 

Tenun tradisional kain mbojo 

dalam bernagai jenis produk 

yang dihasilkan. Hal ini tentu 

memberikan perluasan dan 

kesempatan kerja dan usaha 

bagi masyarakat disekitar 

kabupaten Bima sehingga 

mengurangi tingkat 

pengangguran. 

2. Perluasan bagi masyarakat 

untuk meningkatkan 

pendapatan. Semakin 

banyaknya lapangan pekerjaan 

yang tercipta membuat 

kesempatan kerja tersebut 

semakin besar, dari hal itu 

tentu akan meningkatkan 

pendapatan bagi masyarakat 

sekitarnya sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kabupaten 

Bima. 

 

KESIMPULAN 

Pengembangan ekonomi lokal 

dalam pemberdayaan industri kecil 

perlu diarahkan untuk mendukung 

perkembangan sektor-sektor 

ekonomi yang mempunyai potensi 

untuk menciptakan kesempatan kerja 

yang luas dan memiliki prospek yang 

baik dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di suatu 

wilayah. Peran besar Usaha Kecil 

Menengah dalam pengembangan 

ekonomi lokal suatu wilayah tersebut 

terutama karena sektor UKM 
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menyerapa cukup banyak sumber 

daya yang apabila dieksploitasi 

secara proporsional akan dapat 

memberikan multiplier effect yang 

mendorong pengembangan wilayah 

yang signifikan serta perluasan 

kesempatan kerja bagi masyarakat 

kecil. 

Aspek Permasalahan yang 

dihadapi dalam pengembangan 

potensi ekonomi lokal ini bervariasi 

mulai dari modal yang terbatas, 

pengetahuan maupun tekhnologi 

produksi, kesulitan dalam pemasaran 

serta ekonomi kreatif masyarakat 

belum didukung dengan 

pemberdayaan modal usaha. Oleh 

karenanya, memberdayakan ibi-ibu 

rumah tangga dalam industri kecil 

menengah merupakan pilihan yang 

tepat dalam pengembangan potensi 

ekonomi lokal tenun tradisional Kain 

Mbojo ini, supaya budaya tradisi 

pengrajin kain tenun ini tidak hilang 

serta dapat mendukung 

pembangunan ekonomi daerah dan 

dapat  memperkuat, memandirikan, 

menswadayakan, meningkatkan 

posisi tawar menawar masyarakat 

lapisan bawah. Didalam Industri 

kecil ini, diharapkan ibu-ibu rumah 

tangga dapat meneruskan budaya 

tenun tradisoinal sehingga dapat 

dilestarikan secara terus menerus dan 

mampu memberikan nilai ekonomi 

sehingga dapat membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat pedesaan. 
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Abstrak 
Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dalam kurikulum 2013 membekali siswa dengan 

kemampuan kewirausahaan dalam sektor nyata sehingga siswa tidak hanya mampu menghasilkan 

ide kreatif tetapi dapat menghasilkan dalam bentuk purwarupa dan pemasarannya.. Aspek 

pengolahan usaha ini dapat dimulai dari pengolahan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-

masing daerah sehingga akan tercipta ide kreatif dari siswa yang akan diwujudkan dalam bentuk 

nyata yang nantinya dapat mengangkat nama daerah dengan pengolahan potensi lokalnya. Salah 

satu potensi lokal Kabupaten Situbondo yang paling dominan adalah sumber daya alam 

diantaranya hasil tangkapan ikan laut yang mencapai   2.000 ton/hari. Dengan potensi lokal yang 

dimiliki Kabupaten Situbondo alangkah baiknya direalisasikan dalam pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan pada sekolah menengah, dengan harapan generasi muda dapat memberikan 

kontribusi dalam memajukan daerah dengan kreatifitasnya berwirausaha. Pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan yang dapat dilakukan sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Situbondo ini 

yaitu pada strand yang terkandung dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan salah 

satunya adalah pada strand pengolahan. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

 
 

Undang-Undang RI 

SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 

menjelaskan bahwa manusia 

membutuhkan pendidikan dalam 

kehidupannya, pendidikan merupakan 

usaha agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran dan atau 

cara lain, yang dikenal dan diakui 

oleh masyarakat. Dengan pendidikan 

manusia dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya yang dimiliki sebagai 

pelaksana pembangunan. Adanya 

pendidikan yang berkualitas dapat 

menentukan kualitas bangsa agar 

tidak tertinggal dengan bangsa lain. 

Maka dari itu pembaharuan 

pendidikan sangat dibutuhkan dan 

menjadi tuntunan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional. Kualitas pendidikan 

nasional di dalamnya sangat ditunjang 

oleh peran kurikulum sebagai 

penentuan arah isi dan proses 

pendidikan yang menentukan kualitas 

lulusan kelak. 

mailto:rizki.febri49@yahoo.com
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Kurikulum merupakan 

komponen sistem pendidikan yang 

paling rentan terhadap perubahan. 

Paling tidak ada tiga faktor yang 

membuat kurikulum harus selalu 

dirubah atau diperbaharui. Pertama, 

karena adanya perubahan filosofi 

tentang manusia dan pendidikan, 

khususnya mengenai hakikat 

kebutuhan peserta didik terhadap 

pendidikan / pembelajaran. Kedua, 

cara karena cepatnya perkem-bangan 

ilmu dan teknologi, sehingga subject 

matter yang harus disampaikan 

kepada peserta didik pun semakin 

banyak dan beragam. Ketiga, adanya 

perubahan masyarakat, baik secara 

sosial, politik, ekonomi, mau pun 

daya dukung lingkungan alam, baik 

pada tingkat lokal maupun global. 

Dilihat dari tiga faktor tersebut saat 

ini Indonesia sedang mengeluarkan 

kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 

untuk membenahi pendidikan 

nasional. 

 Kurikulum 2013 adalah 

kurikulum dicetuskan oleh 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI untuk menggantikan 

Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 

merupakan sebuah kurikulum yang 

mengutamakan pemahaman, skill, dan 

pendidikan berkarakter, siswa dituntut 

untuk paham atas materi, aktif dalam 

berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun disiplin yang 

tinggi. Dalam Kurikulum 2013 mata 

pelajaran wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik di satu satuan 

pendidikan pada setiap satuan atau 

jenjang pendidikan. Mata pelajaran 

pilihan yang diikuti oleh peserta didik 

dipilih sesuai dengan pilihan mereka. 

Kedua kelompok mata pelajaran 

tersebut (wajib dan pilihan) terutama 

dikembangkan dalam struktur 

kurikulum pendidikan menengah 

(SMA/SMK/MAN).  

 Kurikulum 2013 ini 

membekali peserta didik di 

pendidikan menengah atas khususnya 

dengan kemampuan kewirausahaan 

yang digabungkan dengan 

pembelajaran prakarya agar peserta 

didik mampu menghasilkan ide 

kreatif dan merealisasikan dalam 

bentuk karya nyata. Pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan 

mencakup aktivitas dan materi 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang diperlukan untuk menciptakan 

karya nyata, menciptakan peluang 

pasar, dan menciptakan kegiatan 

bernilai ekonomi dari produk-produk 

tersebut. Pembelajarannya terdiri dari 

karya kerajinan, karya teknologi, 

karya pengolahan, dan karya 

budidaya. Menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

(2014:iii) harapan dari mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan 

kurikulum 2013 yaitu : Kurikulum 

2013 membekali peserta didik pada 

pendidikan menengah dengan 

kemampuan kewirausahaan yang lahir 

dan tumbuh dalam sektor nyata. 

Diawali dengan pengamatan terhadap 

produk yang ada di pasar beserta ciri-

cirinya, analisis struktur komponen 

pembentuk produk, analisis struktur 

dan rangkaian proses beserta 

peralatan yang diperlukan, termasuk 

analisis pasar, biaya dan harga. Untuk 

mendukung keutuhan pemahaman 

peserta didik, pembelajarannya 

digabungkan dengan pembelajaran 

prakarya sehingga peserta didik 

bukan hanya mampu untuk 

menghasilkan ide kreatif akan tetapi 

juga menghasilkannya dalam bentuk 

purwarupa karya nyata dan 

dilanjutkna sampai pada kegiatan 

penciptaan pasar untuk mewujudkan 

nilai ekonomi dari kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

 Pembelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan yang dimaksud dalam 

kurikulum 2013 adalah membekali 

siswa dengan kemampuan 

kewirausahaan dalam sektor nyata 

sehingga siswa tidak hanya mampu 

menghasilkan ide kreatif akan tetapi 

dapat menghasilkan dalam bentuk 

purwarupa dan pemasarannya. Jadi 

pembelajaran kewirausahaan dapat 

diajarkan kepada siswa melalui 

pengalaman nyata di lapangan dengan 

mengamati, menganalisis aspek 

pengolahan usaha, aspek biaya dan 

harga, bagaimana memproduksi dan 

pemasarannya tentang produk-produk 

nyata yang sudah laku di pasaran. 

Aspek pengolahan usaha ini dapat 

dimulai dari pengolahan potensi lokal 

yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah sehingga akan tercipta ide 

kreatif dari siswa yang akan 

diwujudkan dalam bentuk nyata yang 

nantinya dapat mengangkat nama 

daerah dengan pengolahan potensi 

lokalnya.  

 Salah satu potensi lokal 

Kabupaten Situbondo yang paling 
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dominan adalah sumber daya alam 

diantaranya hasil tangkapan ikan laut 

yang mencapai   2.000 ton/hari. Hal 

ini didukung oleh letak geografis 

Kabupaten Situbondo yang terletak di 

pantai utara Jawa Timur bagian timur, 

kurang lebih 7° 35’ dan 7° 44’ di 

sebelah selatan khatulistiwa di antara 

113° 30’ dan 114° 42’ bujur timur.  

Daerah ini terletak di jalur lintasan 

Surabaya - Banyuwangi - Bali. Luas 

wilayah Situbondo yang 1.638,50 km2 

itu hampir keselurahan terletak di 

pesisir dengan panjang pantai sekitar 

140 km. Dengan potensi lokal yang 

dimiliki kabupaten Situbondo 

alangkah baiknya direalisasikan 

dalam pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan pada sekolah 

menengah, dengan harapan generasi 

muda dapat memberikan kontribusi 

dalam memajukan daerah dengan 

karyanya. Hal ini dapat didukung 

dengan kreatifitas guru dalam 

pengembangan perangkat 

pembelajaran yang berbasis potensi 

lokal daerah Kabupaten Situbondo. 

 Kenyataan di lapangan yang 

peneliti temukan dalam kegiatan 

observasi awal di MAN 1 Situbondo 

pada hari Sabtu tanggal 12 Maret – 19 

Maret 2016 menunjukkan bahwa 

belum adanya pengembangan 

perangkat pembelajaran berbasis 

potensi lokal Kabupaten Situbondo 

yang dilakukan oleh guru dalam 

menerapkan pembelajaran prakarya 

dan kewira-usahaan seperti yang 

menjadi tujuan kurikulum 2013. Guru 

mengungkapkan bahwa mengalami 

kesulitan dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

berbasis potensi lokal daerah 

Situbondo. Hal ini guru dituntut untuk 

berfikir kreatif dalam 

mengembangkan perangkat 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan  seperti yang 

dikehendaki oleh kurikulum yaitu 

pembelajaran yang menginspirasi 

siswa untuk berpikir kreatif. Selama 

ini RPP yang dipakai oleh guru 

merupakan RPP dari hasil MGMP, 

jadi RPP tersebut dibuat dengan tidak 

melihat kebutuhan siswa di masing-

masing sekolah dan kurang melihat 

dari tujuan mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahan pada kurikulum 

2013.  

 MAN 1 Situbondo merupakan 

salah satu sekolah menengah yang 
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ada di Kabupaten Situbondo yang 

menggunakan kurikilum 2013 dalam 

kegiatan belajar mengajar, tepatnya 

berlokasi di JL.PG. Demaas No.08 

Desa Demung Kecamatan Besuki. 

Hasil observasi yang selanjutnya 

peneliti tenemukan adalah  kesulitan 

yang dialami oleh guru dalam 

menuntaskan kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

dengan alokasi waktu  yang sangat 

singkat dan materi yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan siswa sehingga 

harus ada porsi sendiri-sendiri untuk 

mewujudkan tujuan mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di 

kurikulum 2013 untuk karya nyata 

berupa produk dan adanya mental 

wirausaha yang dapat diberikan untuk 

diterapkan sehingga memiliki 

pengalaman nyata tentang apa itu 

wirausaha dan bagaimana 

berwirausaha. Selain itu tidak semua 

sekolah memiliki kekuatan lokal 

seperti pada buku ajar siswa, 

seharusnya lebih banyak 

mengeskploitasi potensi lokal pada 

daerah tersebut, contohnya seperti 

Kabupaten Malang yang memiliki 

potensi lokal salah satunya buah apel 

sehingga dapat diolah menjadi 

berbagai olahan mulai dari keripik 

apel, sari buah apel dan dodol apel 

yang dapat mengangkat nama 

Kabupaten Malang.  

 Siswa juga menghendaki 

pembelajaran yang memberikan 

inspirasi melalui pengalaman nyata 

dengan lebih banyak melakukan 

eksperimen atau praktik dari pada 

sekedar menghafal atau memahami 

teori, seperti yang disampaikan oleh 

salah seorang guru mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di MAN 

1 Situbondo. Untuk itu dibutuhkan 

sebuah pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis potensi lokal 

Kabupaten Situbondo pada mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran yang nantinya akan 

mencetak siswa lebih kreatif dan 

inovatif dalam berfikir dan bertindak 

dalam memanfaatkan potensi lokal di 

daerahnya. 

PEMBAHASAN 

 Salah satu komponen penting 

dalam pendidikan adalah kurikulum. 

Kurikulum merupakan kmponen 

penting yang akan dijadikan acuan 

oleh setiap satuan pendidikan. 

Undang – undang No.20 tahun 2003 

tentang pendidikan menegaskan 
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bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

 Pelaksanaan pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di 

sekolah oleh guru harus 

memperhatikan prinsip pelaksanaan 

kurikulum. Prinsip pelaksanaan 

kurikulum yang tercantum dalam 

Permendikbud Nomor 64 tahun 2013, 

tentang Standar Isi sebagai acuan. Hal 

ini akan diimplementasikan pada 

perangkat pembelajaran yang disusun 

oleh guru. Suhadi (dalam Nagari 2014 

: 15) mengemukakan bahwa 

perangkat pembelajaran adalah 

sejumlah bahan, alat, media, petunjuk 

dan pedoman yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

 Dalam perangkat 

pembelajaran terdapat RPP yang 

disusun oleh guru yang  memuat 

kompetensi inti dan kompetensi dasar 

sebagai acuan dan mengacu pada 

silabus, hal ini sesuai dengan 

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 

tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

pembelajaran yang dikembangkan 

mengacu pada silabus. 

Sementara itu,  menurut 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 

2013 Lampiran IV tentang 

pembelajaran (2013:7) disebutkan 

RPP adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari 

suatu materi pokok atau tema tertentu 

yang mengacu pada silabus.  

Berdasarkan pengertian RPP 

yang telah diuraikan, setiap pendidik 

pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, 

efisien, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. RPP  disusun  berdasarkan KD  

atau  subtema yang  dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih.   

 Kompetensi inti dan 

kompetensi dasar mata pelajaran 
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prakarya dan kewirausahaan 

berfungsi sebagai acuan 

pengembangan materi pembelajaran. 

Pengembangan materi pembelajaran 

pada dasarnya disesuaikan dengan 

potensi dan karakteristik daerah 

masing-masing. Hal ini ditunjang 

dengan bahan ajar yang disusun oleh 

guru sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Menurut Daryanto (2014:171) bahan 

ajar adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis baik tertulis 

maupun tidak sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

Pengertian lain tentang bahan ajar 

yang diungkapkan oleh Daryanto 

(2014:171) adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis 

maupun bahan tidaktertulis.  

 Mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan bertujuan agar peserta 

didik mampu berekspresi kreatif 

melalui keterampilan teknik berkarya 

ergonimis, teknologi dan ekonomis. 

Melatih keterampilan mencipta karya 

estetis, artistic, skosistem dan 

teknologis, serta melatih keterampilan 

menciptakan media dan bahan 

berkarya seni dan teknologi melalui 

prinsip ergonomis, hygienis, tepat, 

cekat, cepat, ekosistemik dan 

metakognitif. Menghasilkan karya 

jadi maupun apresiatif yang siap 

dimanfaatkan dalam kehidupan, 

maupun bersifat wawasan dan 

landasan pengembangan apropriatif 

terhadap teknologi terbarukan dan 

teknologi kearifan lokal, dan 

menumbuhkembangkan jiwa 

wirausaha melalui melatih dan 

mengelola penciptaan karya ( 

produksi ). Mengemas dan usaha 

menjual berdasarkan prinsip 

ekonomis, ekosistemik dan 

ergonomis. 

  

Arah pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan : 

1. Dilaksanakan sebagai pendidikan 

formal namun mengharapkan 

tujuan akhir mempunyai 

keterampilan ekonomis. 

2. Bertujuan sebagai pendidikan 

formal menghasilkan kualitas 

manusia yang mempunyai 

wawasan penciptaan berbasis pasar 

seperti gambar dibawah ini dalam 

(buku guru prakarya dan 

kewirausahaan : 2014) 
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Tujuan formal 

          
 
   

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tujuan Pembelajaran 

Prakarya dan kewirausahaan 

 

 Lingkup materi pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan di 

SMA/MA sederajat disesuaikan 

dengan potensi sekolah, daerah 

setempat, karena sifat mata pelajaran 

ini menyesuaikan dengan kondisi dan 

potensi yang ada di daerah tersebut. 

Penyesuaian ini berangkat dari 

pemikiran ekonomis, budaya dan 

sosiologis. Ekonomis, karena pada 

tingkat usia remaja sudah harus 

dibekali dengan prinsip 

kewirausahaan agar tidak 

tertinggakan konsep kemandirian 

pasca sekolah. Budaya, karena 

prakarya sebenarnya adalah 

pengembangan materi kearifan lokal 

yang telah dapat diidentifikasi dalam 

sejarah arkeologis maupun 

mengangkat nama Indonesia ke dunia 

internasional. Sosiologis, karena 

teknologi tradisi ternyata mempunyai 

nilai-nilai kecerdasan kolektif bangsa 

Indonesia. Oleh karenanya bisa 

merupakan pilihan alternatif, dengan 

minimal 2 materi atau bahan ajar 

yang disediakan. Namun demikian 

sedapat mungkin dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan utama daerah 

tersebut, agar membekali secara 

keteknikan maupun wawasan ide 

yang berasal dari teknologi kearifan 

lokal. Dasar teknologi dan estetika 

lokal ini mempunyai nilai etnik dan 

nilai keterjualan, oleh karena itu 

dikebangkan berdasarkan sistem 

teknologi terbarukan sehingga 

memperoleh efektivitas dan efisiensi. 

 Dalam kehidupan dan 

berkehidupan, manusia membutuhkan 

keterampilan tangan untuk memenuhi 

standar minimal dan kehidupan 

sehari-hari sebagai kecakapan hidup. 

Keterampilan harus menghasilkan 

karya yang menyenangkan bagi 

dirinya maupun orang lain serta 

mempunyai nilai kemanfaatan yang 

sesungguhnya, untuk itu pelatihan 

cipta Rasa Karsa 

kreativitas sensitifitas psikomotor 

KARYA : Kerajinan, Rekayasa, Budidaya, 
Pengelolaan 
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berkarya dengan menyenangkan harus 

dimulai dengan memahami estetika ( 

keindahan ) sebagai dasar penciptaan 

karya selanjutnya. Dalam rangkaian 

menemukan karya yang bermanfaat 

dilatihkan mencipta, memproduksi 

dan memelihara yang ada kemudian 

memperoleh nilai kebaruan (novelty) 

sehingga bermanfaat untuk kehidupan 

selanjutnya. 

 Prinsip mencipta, yaitu 

memproduksi diharapkan 

meningkatkan nilai sensibilitas 

terhadap kemajuan jaman sekaligus 

mengapresiasi teknolohi kearifan 

lokal yang telah mampu 

mengantarkan manusia Indonesia 

mengalami kejayaan pada masa lalu. 

Oleh karena itu, pembelajaran 

prakarya di tingkat sekolah lanjutan 

pertama didahului dengan wawasan 

keteknologian hasil kearifan lokal 

menuju teknologi terbarukan. 

Pelatihan dimulai dengan memahami 

fakta, prosedur, konsep maupun teori 

yang ada melalui studi perorangan, 

kelompok maupun projektif agar 

memberi dampak kepada pendidikan 

karakter yang berupa kecerdasan 

kolektif. Hasil pembelajaran melalui 

eksplorasi alami maupun artifisial ini 

akan memanfaatkan sebagai media 

sekaligus bahan pelajaran, sehingga 

berdasarkan nilai ekosistem dan 

keberlanjutan materialnya. Secara 

keseluruhan tujuan prakarya dan 

kewirausahaan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi peserta didik mampu 

berekspresi kreatif melalui 

keterampilan teknik berkarya 

ergonois, teknologi dan ekonomis. 

2. Melatih keterampilan mencipta 

karya berbasis estetis, artistik, 

ekosistem dan teknologis 

3. Melatih memanfaatkan media dan 

bahan berkarya seni dan teknologi 

melalui prinsip ergonomis, 

hygienis, tepat-cekat-cepat, 

ekosistemik dan metakognitif. 

4. Menghasilkan karya jadi maupun 

apresiatif yang siap dimanfaatkan 

dalam kehidupan, maupun bersifat 

wawasan dan landasan 

pengembangan apropriatif 

terhadap teknologi terbarukan dan 

teknologi kearifan lokal. 

5. Menumbuhkembangkan jiwa 

wirausaha melalui melati dan 

mengelola penciptaan karya 

(produksi), mengemas, dan usaha 

menjual berdasarkan prinsip 

ekonomis, ekosistemik dan 

ergonomis. 
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 Dasar teknologi dan estetika 

lokal ini mempunyai nilai etnik dan 

nilai keterjualan, oleh karena itu 

dikembangkan berdasarkan sistem 

teknologi terbarukan sehingga 

memperoleh efektivitas dan efisiensi, 

(dalam Yandriana : 2013) 

menjabarkan 4 karakteristik berkarya 

sebagai berikut :(a) Kerajinan 

Tangan; (b) Rekayasa; (c) Budidaya; 

(d) Pengolahan 

Dari 4 karakteristik berkarya 

yang telah dipaparkan diatas adalah 

temasuk dalam komponen 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Yang mengacu pada 

pembelajaran yang sesuai dengan 

potensi lokal daerah sekitar siswa. 

 Potensi lokal adalah faktor 

dominan atau potensi yang dimiliki 

atau ditemukan pada suatu daerah 

tertentu yang tidak atau kurang 

dimiliki oleh daerah lainnya 

(Supriyatna, 2012). Potensi-potensi 

tersebut meliputi :  1) sumber daya 

manusia, 2) sumber daya alam, 3) 

sumber daya budaya, dan  4) sumber 

daya teknologi. Oleh karena itu 

potensi lokal seharusnya 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

untuk menambah nilai lebih dari suatu 

produk atau suatu daerah tertentu. 

Untuk mengenalkan Potensi-potensi 

tersebut sudah tersedia dalam wadah 

pembelajaran yaitu prakarya dan 

kewirausahaan yang akan ditanamkan 

kepada siswa bagaimana 

memberdayakan potensi lokal yang 

ada disekitarnya. 

Potensi lokal yang ada pada 

masing-masing daerah salah satunya 

didukung dengan letak geografis pada 

daerah tersebut. Letak geografis 

Kabupaten Situbondo terletak di 

pantai utara Jawa Timur bagian timur, 

kurang lebih 7° 35’ dan 7° 44’ di 

sebelah selatan khatulistiwa di antara 

113° 30’ dan 114° 42’ bujur timur.  

Daerah ini terletak di jalur lintasan 

Surabaya - Banyuwangi - Bali. Luas 

wilayah Situbondo yang 1.638,50 km2 

itu hampir keselurahan terletak di 

pesisir dengan panjang pantai sekitar 

140 km. Dilihat dari letak geografis 

Kabupaten Situbondo terdapat potensi 

yang dapat dikembangkan lebih lanjut 

dalam menunjang pengembangan 

wilayah Kabupaten Situbondo  

Menurut laporan kinerja instansi 

pemerintah Kabupaten Situbondo 

tahun 2014 potensi ekonomi wilayah 
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yang ada di Kabupaten Situbondo 

adalah sebagai berikut :  

a. Potensi Hutan Produksi di 

Kabupaten Situbondo memiliki 

luas 5.659 Ha, dimana hutan 

produksi yang paling dominan 

berada di Kecamatan Banyuputih, 

yaitu hutan jati di perbatasan 

Taman Nasional Baluran dengan 

Banyuwangi Utara, selanjutnya 

adalah Kendit dan Bungatan.   

b. Potensi sawah seluas 32.456 Ha 

dengan produksi 1.718.825 Kw.  

Sehingga kawasan ini dapat 

dimanfaatkan untuk penggunaan 

lahan perkotaan serta kegiatan 

perdesaan berupa peningkatan 

hasil pertanian.   

c. Potensi holtikultura di kabupaten 

Situbondo  terkonsentrasi pada 

buah-buahan dengan jenis mangga, 

karena semua kecamatan di 

Kabupaten Situbondo sebagai 

penghasil mangga.   

d. Perkebunan di Kabupaten 

Situbondo tersebar di beberapa 

kecamatan dengan jenis-jenis 

komoditi kelapa, kopi, tembakau, 

kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, 

cengkeh, jambu mente, pinang dan 

biji jarak.   

e. Potensi Perikanan di Kabupaten 

Situbondo terkonsentrasi di 

wilayah pantai dengan usaha-usaha 

penangkapan ikan di laut, 

budidaya tambak, budidaya air 

tawar, budidaya air laut, 

pembenihan, dan usaha 

pengolahan. Produksi ikan laut 

jenis layang mencapai 2002,343 

ton/hari  

f. Potensi pertambangan yang cukup 

menonjol adalah pertambangan 

mineral golongan batuan yaitu 

meliputi : batu kapur, tanah liat, 

batu kali/gunung.   

g. Potensi Perindustrian di Kabupaten 

Situbondo cukup besar didukung 

dengan keberadaan pabrik besar 

(pabrik gula) serta  dukungan 

pabrik-pabrik lainnya yaitu 

industri rumah tangga baik 

makanan maupun kerajinan.   

 

Dilihat dari potensi daerah 

Kabupaten Situbondo sesuai dengan 

letak geografis Kabupaten Situbondo 

yang terletak didaerah pantai, 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan menjadi tujuan utama 

dalam hal pengenalan potensi lokal 

salah satunya yang terbesar adalah 

potensi local di bidang penangkapan 
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ikan laut, bagi siswa yang nantinya 

akan menarik minat siswa untuk 

mengolah potensi tersebut dengan 

kreatifitas yang dimiliki salah satunya 

dapat direalisasikan melalui 

pembelajaran pengolahan dalam 

mengolah potensi ikan laut. 

Pengolahan artinya membuat, 

menciptakan bahan dasar menjadi 

benda produk jadi agar dapat 

dimanfaatkan secara maslahat. Pada 

prinsipnya kerja pengolahan adalah 

mengubah benda mentah menjadi 

produk matang dengan mencampur, 

memodifikasi bahan tersebut. Oleh 

karenanya kerja pengolahan 

menggunakan desain system, yaitu 

mengubah masukan menjadi keluaran 

sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

Sebagai contoh: membuat makanan 

atau memasak makanan; kinerja ini 

membutuhkan desain secara tepat 

akan tetapi juga membutuhkan 

perasaan terutama rasa lidah dan bau-

bauan agar sedap. Kerja ini akan 

melatih rasa, dan kesabaran maupun 

berpikirapraktis serta tepat. Kognisi 

untuk menghafalkan rasa bumbu, 

serta racikan yang akan 

membutuhkan ketelitian dan 

kesabaran.  

Manfaat pendidikan teknologi 

pengolahan bagi pengembangan 

kepribadian peserta didik adalah: 

pelatihan rasa yang dapat 

dikorelasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pengolahan telah 

dilakukan oleh pendahulu bangsa kita 

dengan teknologi tradisi yang 

sederhana, namun telah menunjukkan 

konsep pengolahan yang aplikabel 

namun belum mempunyai standar 

ketepatan dengan suasana/iklim cuaca 

maupun ekonomi yang sedang 

berkembang, maka pembelajaran 

prakarya-budidaya diharapkan 

mampu menemukan ide 

pengembangan berbasis bahan tradisi 

dengan memperhitungkan 

kebelanjutan materi atau bahan 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dilihat dari potensi daerah 

Kabupaten Situbondo sesuai dengan 

letak geografis Kabupaten Situbondo 

yang terletak didaerah pantai, 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan menjadi tujuan utama 

dalam hal pengenalan potensi lokal 

salah satunya yang terbesar adalah 

potensi local di bidang penangkapan 
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ikan laut, bagi siswa yang nantinya 

akan menarik minat siswa untuk 

mengolah potensi tersebut dengan 

kreatifitas yang dimiliki salah satunya 

dapat direalisasikan melalui 

pembelajaran pengolahan dalam 

mengolah potensi ikan laut. 

Pengolahan artinya membuat, 

menciptakan bahan dasar menjadi 

benda produk jadi agar dapat 

dimanfaatkan secara maslahat. Pada 

prinsipnya kerja pengolahan adalah 

mengubah benda mentah menjadi 

produk matang dengan mencampur, 

memodifikasi bahan tersebut. Oleh 

karenanya kerja pengolahan 

menggunakan desain system, yaitu 

mengubah masukan menjadi keluaran 

sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

Sebagai contoh: membuat makanan 

atau memasak makanan; kinerja ini 

membutuhkan desain secara tepat akan 

tetapi juga membutuhkan perasaan 

terutama rasa lidah dan bau-bauan 

agar sedap. Kerja ini akan melatih 

rasa, dan kesabaran maupun 

berpikirapraktis serta tepat. Kognisi 

untuk menghafalkan rasa bumbu, serta 

racikan yang akan membutuhkan 

ketelitian dan kesabaran. 
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Abstrak 

Ekonomi Mikro merupakan matakuliah wajib di Jurusan Ekonomi Pembanguan yang 
dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai obyek, 
permasalahan, ruang lingkup dan konsep-konsep dasar ekonomi. Selain itu, pemahaman 
mikroekonomi yang baik sangat penting untuk proses pengambilan keputusan manajerial, 
merancang dan memahami kebijakan publik dan secara umum untuk mengapresiasi 
bagaimana perekonomian modern bekerja. Berdasarkan observasi pada Matakuliah 
Pengantar Ekonomi Mikro, diketahui bahwa ada beberapa permasalahan mendasar 
diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan mahasiswa baik dalam tataran konsep dan 
implementasi langsung dari materi ilmu ekonomi yang dikaji secara individual (mikro), 
minimnya harmonisasi antara soft skills dan hard skills mahasiswa baik untuk 
kepentingannya sendiri akan kesadaran disiplin pentingnya membaca dan memahami 
konsep materi maupun rasa tanggung jawab dan toleransi ketika dilakukan diskusi kelas, 
serta pentingnya kejujuran. Masalah lain yang ditemukan dari proses pembelajaran adalah 
kurangnya pemahaman mahasiswa baik secara individu maupun kelompok terhadap 
implementasi konsep dan teori ekonomi mikro yang ada di sekitar. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif jigsaw kombinasi book’s 

company_LS, (2) Mengetahui peningkatan karakter positif mahasiswa pengantar ekonomi 
mikro melalui pembelajaran kooperatif jigsaw kombinasi book’s company_LS. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas berbasis lesson study dengan pendekatan 
penelitian deskriptip kualitatif. Prosedur penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Setiap 
siklus dilaksanakan pada satu pokok bahasan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai 
oleh subyek penelitian sebagai dasar untuk perbaikan pada siklus selanjutnya. Setiap siklus 
terdiri atas tiga tahap yaitu plan, do, see. Subyek penelitian adalah mahasiswa UM off RR 
angkatan 2015 yang sedang menempuh matakuliah pengantar ekonomi mikro. Berdasarkan 
hasil penelitian, keterlaksanaan pembelajaran kolaboratif jigsaw kombinasi book’s 

company berbasis lesson study dapat dilaksanakan dengan baik, mampu memberikan 
warna baru dalam pembelajaran sehingga bisa mendorong motivasi belajar mahasiswa 
semester pertama dan mampu meningkatkan karakter positif serta keterampilan kolaboratif 
mahasiswa Pengantar Mikro Ekonomi Off RR Angakatan 2015. 
  
Kata Kunci: pembelajaran kooperatif, jigsaw, book’s company, kolaboratif, lesson study 
 

 
 

Pendidikan berkembang 

seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

merupakan inti dari adanya 

pendidikan itu sendiri. Para pendidik 

dituntut untuk mampu berkembang 

baik dalam ilmu pengetahuan itu 

sendiri, maupun kemampuannya 

untuk memanfaatkan teknologi yang 

tersedia. Salah satu cara untuk 

mailto:rizky.d.putri@gmail.com
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menjawab dan mengatasi perubahan 

yang terjadi secara terus-menerus 

adalah dengan mengubah pola pikir 

dari paradigma lama sehingga dinamis 

dengan perkembangan jaman. 

Pendidik juga perlu untuk bisa segera 

menyesuaikan diri dengan baik 

terhadap perubahan setiap tingkah 

laku dan kebiasaan peserta didik yang 

sudah berubah dan mungkin sangat 

berbeda dengan era dahulu, baik dari 

sisi sikap dan karakter yang dimiliki, 

maupun kemampuan untuk menyerap 

materi. Sehingga, pola pembelajaran 

lama tentu saja kurang sesuai jika 

hanya diterapkan seara ortodox dan 

turun temurun tanpa ada kemauan 

untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru yang dimiliki. Salah 

satu cara yang dapat dilakukanoleh 

pendidik adalah dnegan 

mengimplementasikan berbagai 

model-model pembelajaran yang tidak 

hanya aktif tetapi juga inovatif, yang 

diharapkan mampu mendongkrak 

kualitas proses pembelajaran.   

Karim (2013) dalam artikelnya 

menyampaikan bahwa Lewis (2002:1) 

mendefinisikan lesson study sebagai 

berikut: 

“As we will see, lesson study is 

a cycle in which teachers work 

together to consider their long-term 

goals for students, bring those goals to 

life in actual “research lessons,” and 
collaboratevely observe, discuss, and 

refine the lessons. 
 
 Lesson study pada hakekatnya 

adalah merupakan salah satu upaya 

signifikan untuk meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme dosen 

dalam memfasilitasi proses 

pembelajaran yang dirancang sebagai 

bagian penting dari internal quality 

assurance terhadap kompetensi 

pedagogi dan profesionalisme dosen 

yang disinergikan dengan penerapan 

manajemen ISO (Suryatiningsih, dkk, 

2011:6).  

Sadia, Wayan, dkk (2008) 

menyatakan bahwa lesson study 

dipilih dan diimplementasikan dalam 

rangka peningkatan profesionalisme 

guru dengan alasan bahwa  lesson 

study merupakan suatu cara efektif 

untuk meningkatkan kualitas belajar 

dan mengajar di kelas mengingat 

pengembangan lesson study dilakukan 

dan didasarkan pada hasil “sharing” 

pengetahuan profesional yang 

berlandaskan pada praktek dan hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan para 

guru. 

Mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Mikro sengaja dipilih karena 

mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
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dasar yang dibutuhkan dalam 

mempelajari cabang ilmu ekonomi, 

dan juga merupakan mata kuliah untuk 

mempersiapkan mahasiswa untuk 

belajar di mata kuliah pada semester 

lanjut meliputi ekonomi mikro 

menengah, ekonomi mikro lanjut, dan 

cabang-cabang pengembangan ilmu 

ekonomi yang lain. Mata kuliah ini 

juga diharapkan dapat mengasah 

kemampuan hard-skills maupun soft-

skills yang sangat vital dimiliki oleh 

mahasiswa. Berbagai keterampilan 

yang termasuk dalam kategori hard-

skills dapat dideskripsikan sebagai 

keterampilan membuat artikel atau 

makalah sesuai dengan topik ilmu 

ekonomi mikro khususnya juga untuk 

melatih penerapan ilmu ekonomi 

secara riil di sekitarnya. Sedangkan 

dalam kawasan soft-skills, mahasiswa 

diharapkan kompeten dalam 

mempresentasikan materi yang 

dipelajari sehingga dapat berbagi ilmu, 

melatih cara berkomunikasi yang baik 

sehingga mudah dipahami oleh lawan 

bicara, dan melatih keterampilan 

untuk bekerja sama dengan pihak lain, 

baik eksternal (stakeholders) maupun 

internal (antar mahasiswa).   

Menilik dari berbagai deskripsi 

dan fakta tentang Mata Kuliah 

Pengantar Ekonomi Mikro ini, maka 

ada beberapa hal penting mengingat 

outcomes dalam mata kuliah ini adalah 

bukan hanya terjadinya integrasi yang 

harmonis antara hard-skills dan soft-

skills mahasiswa secara individual, 

namun yang menjadi critical point 

adalah bagaimanakah proses 

kolaborasi antar mahasiswa 

diharapkan bisa terjadi secara 

signifikan melalui kerjasama antar 

individu, antar kelompok, saling 

memotivasi baik internal maupun 

eksternal, kejujuran, kedisiplinan 

dalam melaksanakan setiap rangkaian 

kegiatan maupun tugas mata kuliah. 

Pada penelitian ini, peneliti 

menerapkan pembelajaran kolaboratif 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi dan minat belajar mahasiswa 

sehingga antar mahasiswa mampu 

saling bertukar ide sampai 

menemukan pemahaman atas konsep 

baru, kegiatan ini akan meningkatkan 

tingkat hasil belajar kognitif 

pembelajaran kooperatif model book’s 

company yang secara simulasi 

menyajikan suasana nyata ke dalam 

kelas dengan tantangan yang harus 

dihadapi oleh mahasiswa untuk 

mampu bekerja sama, bersaing dengan 

jujur, disiplin dan bertanggung jawab.  
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Tujuan dari penelitian 

pembelajaran kooperatof model 

book’s company berbasis lesson study 

untuk meningkatkan keterampilan 

kolaboratif mahasiswa Off RR pada 

Matakuliah Pengantar Ekonomi Mikro 

Prodi S1 Ekonomi dan Studi 

Pembangunan Universitas Negeri 

Malang.  

Manfaat dari penelitian ini 

adalah mempelajari kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran 

simulasi berbasis Lesson study jika 

diaplikasikan dalam pembelajaran. 

Apabila terdapat kekurangan maka 

dapat disempurnakan pada 

pengalaman-pengalaman selanjutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berbasis LS (Lesson Study), 

pendekatan penelitian berupa 

deskriptif kualitatif.. Setiap pertemuan 

dalam PTK tersebut dilaksanakan 

dalam siklus LS dalam arti melalui 

tahapan plan (perencanaan bersama 

tim LS), do (pelaksanaan dilakukan 

dosen model dengan diobserveri oleh 

tim LS), dan see (refleksi bersama tim 

LS). Tahapan LS didampingi oleh 3 

orang anggota lain lintas fakultas di 

Universitas Negeri Malang, yaitu dari 

Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam dan Fakultas Psikologi untuk 

mendapatkan masukan dan kritikan. 

Anggota LS yang terdiri dari lintas 

fakultas ini menguntungkan masing-

masing anggota karena bisa 

memberikan masukan terkait 

pengalaman di masing-masing 

fakultas yang pernah dijalani, dan juga 

memberikan warna baru dalam 

pemikiran antar masing-masing 

anggota yang menunjukkan bahwa 

peneliti yang juga merupakan dosen 

model juga telah menerapkan konsep 

kolaboratif dalam tahap pelaksanaan 

LS ini. 

 

Kehadiran dan Peran peneliti di 

Lapangan  

Kehadiran peneliti di lapangan 

menjadi dosen model yang akan 

memberikan pengajaran di kelas 

tersebut sebanyak 4 kali pertemuan. 

Peneliti mencoba untuk mengobati 

permasalahan yang ditemukan dalam 

suatu penelitian. 

 

Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas 

off RR Matakuliah Pengantar 

Ekonomi Mikro, Prodi S1 Ekonomi 
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dan Studi Pembangunan, Fakultas 

Ekonomi. Kegiatan penelitian 

dilakukan pada hari Jumat Jam ke 7–9  

sejak tanggal 26 Oktober sampai 14 

Desember 2015. 

 
Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah 

mahasiswa UM off RR jurusan 

Ekonomi Pembangunan yang sedang 

menempuh mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Mikro semester I. Jumlah 

mahasiswa sebanyak 40 orang dengan 

21 mahasisiwi dan 11 mahasiswa 

 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian meliputi 

perangkat pembelajaran  dan 

instrumen pengumpulan data. 

Perangkat pembelajaran meliputi 

meliputi SAP, Lembar Kegiatan 

Mahasiswa. Instrumen pengumpulan 

data yang diperlukan pada penelitian 

ini meliputi wawancara dan catatan 

lapangan untuk memperoleh data 

awal, lembar keterlaksanaan 

pembelajaran simulasi LS oleh dosen 

model, catatan lapangan, lembar 

observasi keterlaksanaan keterampilan 

kolaboratif mahasiswa dengan aspek 

yang akan dicapai adalah aspek 

bekerja secara produktif, aspek 

menghargai, aspek berkompromi dan 

aspek saling berkontribusi dan berbagi 

dengan penuh kejujuran, disiplin dan 

tanggung jawab, instrumen lain yaitu 

soal post test siklus I dan II untuk 

mengetahui tingkat hasil belajar 

kognitif yangmana soal diberikan 

dalam tingkatan kognitif tingkat tinggi 

C3-C5, kemudian lembar istrumen 

plan, do, see untuk penilaian 

keterlaksanaan LS. 

 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data untuk uji 

Data keterampilan kolaboratif siswa 

diperoleh melalui lembar observasi 

keterampilan kolaboratif siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung 

pada siklus I dan siklus II.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Siklus I 

Instrumen dan SAP disusun 

sendiri oleh dosen model, kemudian 

didiskusikan bersama dengan tim LS 

yang terdiri dari 3 anggota. Hal yang 

direncanakan sebagai berikut SAP 

tentang materi pemahaman konsep 

dasar mikro ekonomi, rubrik 

keterampilan kooperatif dan 

kolaboratif, LKM, lembar 

keterlaksanaan pembelajaran dan 

lembar-lembar instrumen LS, dan 
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materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Kegiatan plan LS 100 % 

sudah terlaksana. 

Pada tahap pelaksanaan (do) 

dosen model yang juga merupakan 

dosen pengampu menerapkan SAP 

yang telah direncanakan bersama 

dengan diobserver oleh tim LS. Tahap 

ini meliputi tahap pendahuluan dengan 

memberi persepsi dan motivasi, tahap 

perencanaan kooperatif yaitu ceramah 

bervariasi dan mengorganisasikan 

tugas belajar, tahap implementasi 

yaitu tahap pelaksanaan dari 

pengorganisasian tugas belajar, tahap 

penutup. 

Hasil dari refleksi (see) siklus I 

proses pembelajaran sudah cukup 

baik, namun juga dapat dilihat terdapat 

beberapa persoalan mendasar dalam 

proses belajar mengajar Pengantar 

Ekonomi Mikro, yaitu keterbatasan 

pengetahuan mahasiswa baik dalam 

tataran konsep dan implmenetasi 

langsung dari materi ilmu ekonomi 

yang dikaji secara individual (mikro), 

minimnya kesadaran dan kedisiplinan 

mahasiswa akan pentingnya membaca 

dan memahami konsep terkait materi 

yang disajikan dalam berbagai sumber 

baik buku maupun media elektronik di 

mana dalam kelas mahasiswa masih 

sering menunggu penyampaian materi 

dari dosen, minimnya rasa tanggung 

jawab dan toleransi ketika dilakukan 

diskusi, mahasiswa peserta diskusi 

cenderung pasif dan tidak 

memperhatikan penyajian materi yang 

disampaikan sedangkan mahasiswa 

dalam kelompok pemateri kurang 

menguasai konsep. Sedangkan dalam 

proses pembelajaran juga diketahui 

bahwa dosen model masih kurang 

mampu melakukan bimbingan 

mahasiswa di kelas secara 

menyeluruh. Namun dosen model 

dapat menguasai kelas dengan baik 

dimana mahasiswa selalu mengikuti 

instruksi dari dosen model dengan 

baik. Prosedur kerja dibuat oleh 

masing-masing mahasiswa baik 

individu maupun kelompok. Selain itu 

dosen model memberikan poin agar 

mahasiswa mau untuk mencoba aktif 

berpartisipasi dalam diskusi dan 

kegiatan pembelajaran.  

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan dalam siklus II 

disesuaikan dengan kebutuhan yang 

telah diformulasikan berdasarkan hasil 

refleksi dari siklus I yang diawali 

dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw untuk 

penyampaian materi yang dikakukan 
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sebagai upaya untuk memberikan 

penguatan materi kepada mahasiswa 

dan juga mendorong mahasiswa untuk 

terlibat aktif memahami materi baik 

oleh kelompok ahli sebagai 

penyampai materi, maupun audience 

dari kelompok lain yang menyimak 

dengan seksama transfer/sharing 

pengetahuan yang dilakukan. Model 

jigsaw yang dilakukan dimodifikasi 

dengan menggunakan metode simulasi 

dan permainan “Book’s Company”. 

Pelaksanaan pembelajaran ini 

bertujuan untuk menanamkan 

kerjasama antar anggota kelompok 

yang tergabung dalam satu 

”perusahaan”, kejujuran dan 

kedisiplinan masing-masing 

mahasiswa. Siklus II dilaksanakan 

selama satu kali pertemuan tatap muka 

(3 sks/3 js). 

Tahap plan dimulai dengan 

menyusun dengan menyusun 

rancangan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan berdasarkan pada data 

awal kodisi mahasiswa yang 

disampaikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah yang juga akan berperan 

sebagai dosen model pada 

pelaksanaan kegiatan lesson study ini. 

Rancangan pembelajaran dibuat 

dengan memfokuskan pada penekanan 

pentingnya kerjasama, kejujuran, 

kedisiplinan dan partisipasi aktif 

mahasiswa. Berdasarkan rancangan 

yang dibuat, pelaksana kegiatan lesson 

study untuk do pada siklus II 

membutuhkan perlengkapan 

pembelajaran untuk model jigsaw 

meliputi evaluasi pertanyaan benar-

salah yang akan diajukan kepada 

mahasiswa untuk mengetahui 

pemahaman mahasiswa terhadap 

materi yang disampaikan oleh 

kelompok ahli, serta studi kasus untuk 

diberikan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa melakukan sharing 

pemahan tentang aplikasi dan 

perluasan ilmu yang disajikan dalam 

suatu kasus. Sedangkan untuk 

kegiatan simulasi dan permainan 

Book’s Company yang akan dilakukan 

meliputi nomor identitas untuk 

mahasiswa, kertas bekas untuk 

membuat buku, spidol, klip kertas, 

power poin materi, timer digital, 

lembar evaluasi mandiri, dan 

mempersiapkan lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas dan kinerja 

setiap mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. 

Tahap do pada siklus II ini 

adalah menyiapkan mahasiswa untuk 

bisa belajar dengan baik, kemudian 
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mengajukan pertanyaan yang 

mengkaitkan antara materi perteuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan kali ini. 

Setelah menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan cakupan materi 

yang akan dipelajari, dosen model 

menjelaskan kepada mahasiswa 

tentang model pembelajaran yang 

akan dilakukan di kelas. 

Kegiatan selanjutnya yang 

dilakukan adalah dosen model 

melaksanakan membagi kelas menjadi 

empat kelompok kecil (sesuai dengan 

anggota kelompok ahli dengan tema 

“perilaku produsen”) dan meminta 

masing-masing anggota kelompok ahli 

untuk bergabung dalam satu kelompok 

kerja dan melakukan presentasi. 

Diskusi dan tanya jawab dilakukan 

anggota kelompok kerja dan 

kelompok ahli selama 30 menit. 

Kegiatan selanjutnya adalah dosen 

mengajukan pertanyaan kepada 

masing-masing mahasiswa secara 

acak. Setelah review konsep 

dilakukan, dosen mengajak 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

simulasi dan permainan yang 

dimodifikasi dari rancangan kegiatan 

pelatihan NCEE 2001 untuk 

membuktikan salah satu konsep yang 

dipelajari, yaitu law of diminishing 

return melalui permainan book’s 

company yang seharusnya 

dilaksanakan tiga ronde hanya 

dilaksanakan dua ronde aja dengan 

masing-masing ronde dilakukan 

selama tiga menit. Dosen model 

kemudian menjelaskan aturan 

permainan yang akan dilakukan sesuai 

dengan rancangan yang disajikan 

dalam RPP, di mana dijelaskan bahwa 

ruangan kelas pada saat itu adalah 

sebagai pasar berkumpulnya beberapa 

perusahaan buku yang saling bersaing, 

dan peraturan untuk masing-masing 

perusahaan dengan sumber daya yang 

terbatas dan harus mengorbankan 

sumber daya yang lain, atau 

mengeluarkan uang untuk membeli 

sumber daya lain yang ingin 

ditambahkan. Setelah permainan dan 

review terkait dengan book’s company 

dilakukan, dosen memberikan 

penjelasan dan penguatan terkait 

pemahaman materi yang dipelajari 

meliputi: perilaku produsen, sumber 

daya, law of diminishing return, 

perusahaan yang memaksimalkan 

laba, isocost, isoquant dibahas lebih 

lanjut melalui ceramah dan tanya 

jawab yang dilakukan dosen. 
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Di akhir kegiatan, dosen 

memberikan tugas diskusi untuk 

mahasiswa yang harus dikumpulkan 

dan disampaikan minggu depan, dan 

umpan balik dari mahasiswa terkait 

dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, kemudian dosen model 

menyimpulkan dan memberikan 

motivasi agar mahasiswa mampu 

meningkatkan motivasi membaca 

untuk lebih memahami materi, dan 

mengingatkan pentingnya kejujuran 

dan kedisiplinan dalam permainan 

yang akan terbawa dalam kehidupan 

sehari-hari nantinya. Setelah dosen 

model memberikan motivasi, dosen 

model mengakhiri pelaksanaan tahap 

do pada siklus II dengan meminta 

mahasiswa untuk membaca terlebih 

dahulu materi yang akan dibahas 

minggu depan, dan akan mengadakan 

kuis/pretest untuk mengetahui 

pemahaman awal mahasiswa. 

Berdasarkan pengamatan dan 

diskusi yang dilakukan oleh tim 

pelaksana lesson study, dalam tahap 

see dilakukan refleksi terkait 

pelaksanaan pembelajaran di mana 

hasil refleksi meliputi dosen model 

telah berhasil memotivasi mahasiswa 

dalam pemberian penguatan 

berkenaan dengan masalah 

kedisiplinan, hasil dan maksud dari 

aktivitas modifikasi jigsaw tersebut 

sudah efektif dan mengindikasikan 

perubahan yang cukup signifikan 

dilihat dari antusiasme mahasiswa 

dalam proses pembelajaran, dan 

mahasiswa mulai terbuka dan belajar 

untuk berani mengemukakan 

pendapatnya, baik dalam kelompok 

kecil, maupun dalam mengemukakan 

pendapatnya dalam forum diskusi 

terbuka di kelas. 

 
Pelaksanaan Pembelajaran 

Kooperatif Jigsaw-Book’s Company 

berbasis Lesson Study pada Mata 

Kuliah Pengantar Ekonomi Mikro 

Pelaksanaan model 

pembelajaran kolaboratif berbasis LS 

dilakukan sebanyak dua siklus. Pada 

siklus I, pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh dosen 

model. Namun, terdapat kurang 

jelasnya instruksi dari dosen model, 

kurang adanya penguatan, apersepsi 

dan motivasi perlu ditingkatkan lagi. 

Oleh karena itu, masih diperlukan 

refleksi bagi dosen model untuk 

mencari kelebihan dan kekurangan 

dari apa saja yang diaplikasikan. 

Kekurangan yang didapatkan 

diperbaiki pada kegiatan plan pada 

siklus II. Awalnya, dosen model hanya 
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memikirkan ide sendiri, kemudian ide 

tersebut didiskusikan dengan tim LS 

untuk mendapatkan kritikan dan 

masukan sewaktu melakukan kegiatan 

plan sampai mendapatkan 

perencanaan pembelajaran yang lebih 

baik. Hasil refleksi dari siklus II, perlu 

adanya manajemen waktu yang lebih 

disiplin sehingga semua rencana 

pembelajaran dapat dilakukan, adapun 

hal-hal yang belum bisa dilakukan 

meliputi kegiatan pretest-postest, serta 

pertanyaan diskusi yang tidak bisa 

dilakukan dalam pertemuan yang 

sama. 

Pelaksanaan pembelajaran 

dengan model kolaboratif yang 

dikemas dalam bentuk Lesson Study 

memberikan situasi baru bagi dosen 

dan mahasiswa. Dosen yang biasanya 

mengajar seorang diri dalam kegiatan 

Lesson Study ditemani oleh keempat 

observer. Hal ini sesuai dengan 

penelitian tesis  Miyatiwi (2013) 

tentang PTK_LS yang menyatakan 

bahwa Lesson study merupakan salah 

satu upaya untuk meningkatkan proses 

dan hasil belajar. Menurut Susilo 

(2012:13) PTK dilaksanakan berbasis 

Lesson Study dalam rangka terutama 

agar dapat memperkuat pelaksanaan 

PTK yang merupakan  proses yang 

dinamis di mana ada empat tahap yaitu 

1) perencanaan tindakan, 2) 

pelaksanaan atau implementasi 

tindakan, observasi dan asesmen 3) 

análisis hasil observasi dan asesmen 

dilanjutkan dengan interpretasi,  4) 

refleksi. Setiap pertemuan dalam PTK 

tersebut dilaksanakan dalam siklus LS 

dalam arti melalui tahapan plan, do, 

dan see. 

1) Dalam hal ini, LS yang telah 

dilakukan dalam tahap see di mana 

dilakukan refleksi pembelajaran 

oleh tim LS menunjukkan bahwa 

secara garis besar sasaran untuk 

peningkatan proses pembelajaran 

melalui LS telah berhasil 

dilakukan, yang ditunjukkan 

dengan beberapa hal sebagai 

berikut: Dosen model telah berhasil 

memotivasi mahasiswa dalam 

pemberian penguatan berkenaan 

dengan masalah kedisiplinan, 

dibuktikan dengan sebagian besar 

mahasiswa sudah memiliki 

pemahaman dan kesadaran akan 

kedisiplinan dan pentingnya 

mempelajari materi terlebih dahulu, 

diketahui sejak dosen model dan 

observer datang, mahasiswa mulai 

membaca materi salah satunya 

karena takut akan dilakukan pretest 
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sebelum pembelajaran dilakukan 

atau ketakutan terhadap kuis yang 

bisa dilakukan ditengah-tengah 

proses pembelajaran ketika dosen 

model melihat bahwa mahasiswa 

kurang termotivasi untuk belajar.   

2) Hasil dan maksud dari aktivitas 

modifikasi jigsaw tersebut sudah 

efektif dan mengindikasikan 

perubahan yang cukup signifikan, 

di mana anggota kelompok ahli 

lebih bertanggung jawab atas 

keseluruhan materi yang dibahas, 

dan anggota kelompok kerja 

antusias untuk mengetahui materi. 

3) Melalui permainan book’s company 

mahasiswa mengetahui beberapa 

implementasi konsep, yaitu law of 

diminishing return dan 

produktivitas di mana perusahaan 

akan melakukan produksi seefektif 

mungkin dan memanfaatkan 

sumber daya dengan efisien, serta 

mahasiswa lebih memahami 

pentingnya disiplin dan kejujuran 

dari permainan yang dilakukan. 

4) Hanya saja, dalam pelaksanaan ada 

hal yang tidak sesuai dengan 

perencanaan awal di mana 

manajemen waktu belum bisa 

dilakukan secara maksimal oleh 

dosen, sehingga kegiatan pretest 

dan postest belum terlaksana, serta 

pertanyaan diskusi tidak bisa 

dilakukan sharing pengetahuan di 

kelas pada pertemuan yang sama, 

namun hanya menjadi tugas rumah 

untuk masing-masing mahasiswa 

yang harus dikumpulkan minggu 

depan. 

 
Peningkatan Keterampilan 

Kolaboratif Mahasiswa Melalui 

Lesson Study 

Keterampilan kolaboratif 

mahasiswa merupakan keterampilan 

yang menekankan pada tugas spesifik 

dan berbagi tugas dalam kerja 

kelompok, membandingkan 

kesimpulan dan prosedur kerja 

kelompok, dan memberikan 

keleluasaan yang lebih besar pada 

siswa dalam kerja kelompok. 

Keterampilan kolaboratif memiliki 

empat aspek yaitu bekerja secara 

produktif, menghargai, berkompromi, 

berbagi dan kontribusi (Greenstein, 

2012: 105). Berdasarkan hasil 

penelitian penerapan model 

pembelajaran kolaboratif terjadi 

peningkatan keterampilan kolaboratif 

mahasiswa dari siklus II dibandingkan 

dengan siklus I yaitu mahasiswa yang 

anatusias dengan proses pembelajaran, 

dan mulai terbuka dan belajar untuk 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1378 
 

berani mengemukakan pendapatnya, 

baik dalam kelompok kecil, maupun 

dalam mengemukakan pendapatnya 

dalam forum diskusi terbuka di kelas. 

Menurut Tu’u (2004 : 15) salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa adalah pemilihan 

strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran. Strategi yang 

memberikan hasil yang baik adalah 

strategi pembelajaran yang banyak 

melibatkan mahasiswa berfikir, 

berargumen, berbicara, dan 

mengutarakan gagasan-gagasannya. 

Sebaliknya hasil yang diperoleh akan 

rendah apabila siswa hanya pasif dan 

menjadi pendengar ceramah guru 

dengan metode monolog dari 

pendidik. Pembelajaran kolaboratf 

dapat meningkatkan soft skill dan hard 

skill mahasiswa sehingga dapat 

melatih kejujuran, disiplin, dan 

kerjasama. Mahasiswa juga mampu 

untuk menyampaikan pemahamannya 

terhadap materi serta mampu 

menyampaikan pendapat dengan baik 

dan saling menghargai antar 

mahasiswa. 

Adapun keterbatasan dalam 

pelaksanaan lesson study ini yaitu 

waktu pelaksaan lesson study yang 

hanya berlangsung selama dua bulan 

berkontribusi terhadap tidak 

maksimalnya penyelenggaraan 

prosedur lesson study secara 

maksimal. Hal ini terutama 

disebabkan karena pada saat awal 

pelaksanaan lesson study, mahasiswa 

sudah melewati beberapa kali 

presentasi kelompok tidak lagi 

penjelasan dari dosen. Implikasinya 

adalah dalam pelaksanaan do selama 

lesson study di kelas, mahasiswa harus 

menyesuaikan diri dengan proses 

pembelajaran yang baru berbeda dari 

kontrak di awal perkuliahan. 

Permasalahan lain berkenaan dengan 

kebiasaan mahasiswa yang masih 

malas membaca dan enggan belajar 

serta kurang cermat dalam memahami 

konsep sehingga seringkali mengalami 

misunderstanding terhadap konsep 

materi. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Model pembelajaran kooperatif 

model Jigsaw-book’s company  

dirasa cukup efektif dalam 

pelaksanaan mata kuliah pengantar 

ekonomi mikro, dikarenakan mata 

kuliah ini tidak hanya menuntut 
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mahasiswa untuk memahami 

konsep materi, tetapi juga menuntut 

kemampuan siswa untuk 

mengkaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari, serta 

softskill lain yang melekat di 

dalamnya meliputi kemampuan 

presentasi, kerjasama, disiplin dan 

kejujuran.   

2. Kegiatan Lesson Study yang 

diselenggarakan pada umumnya 

berjalan lancar, namun demikian 

beberapa kendala menyangkut 

waktu dan karakteristik mahasiswa 

menjadikan permasalahan 

tersendiri yang harus dihadapi.    

3. Kegiatan Lesson Study yang 

dikembangkan bisa disimpulkan 

mampu memberikan dampak yang 

signifikan terhadap 

keberlangsungan penyelenggaraan 

mata kuliah pengantar ekonomi 

mikro. 

 
Saran 

1. Perlunya alokasi waktu yang lebih 

memadai, sehingga pelaksanaan 

lesson study dapat berlangsung 

lebih maksimal.  

2. Perlunya manajemen kelas, 

sehingga kelas lebih efektif dengan 

karakteristik mahasiswa yang 

heterogen.  

3. Kegiatan pembelajaran kooperatif 

dapat dilakukan tidak hanya pada 

mata kuliah pengantar ekonomi 

mikro, namun juga dapat 

dilaksanakan pada mata kuliah lain, 

karena dirasa cukup efektif untuk 

meningkatkan kemampuan 

kolaboratif mahasiswa yang juga 

dapat membangun karakter dan 

kemampuan melakukan kerjasama 

di antara mahasiswa.   

4. Perlu adanya kegiatan workshop 

sebagai tindak lanjut hasil-hasil 

penelitian.  

Perlu dilakukan tindakan lesson 

study lanjutan dengan teman 

sejawat dosen model yang 

memegang mata kuliah yang sama 

untuk pengembangan 

pembelajaran. 
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Abstrak 
Pengantar Ekonomi makro membahas konsep dasar teori ekonomi makro serta beberapa persoalan 

pokok dari kebijakan ekonomi makro. Setelah melaksanakan perkuliahan ini mahasiswa mampu 

memahami dan terampil menganalisis pendapatan nasional, dampak kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, dan perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional. 

Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan mahasiswa baik dalam tataran 

konsep dan implementasi langsung dari materi ilmu ekonomi yang dikaji secara agregat ini, 

minimnya harmonisasi antara soft skills dan hard skills mahasiswa baik untuk kepentingannya 

sendiri akan kesadaran disiplin pentingnya membaca dan memahami konsep materi maupun rasa 

tanggung jawab dan toleransi ketika dilakukan diskusi kelas, serta pentingnya kejujuran. Masalah 

lain yang ditemukan dari proses pembelajaran adalah kurangnya pemahaman mahasiswa baik 

secara individu maupun kelompok terhadap implementasi pengambilan keputusan dalam tataran 

makro ekonomi.Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

kolaboratif_LS, (2) Mengetahui peningkatan karakter positif mahasiswa pengantar ekonomi makro 

melalui pembelajaran kolaboratif_LS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas 

berbasis lesson study dengan pendekatan penelitian deskriptip kualitatif. Prosedur penelitian 

dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan pada satu pokok bahasan untuk 

mengetahui hasil yang telah dicapai oleh subyek penelitian sebagai dasar untuk perbaikan pada 

siklus selanjutnya. Setiap siklus terdiri atas tiga tahap yaitu plan, do, see. Subyek penelitian adalah 

mahasiswa UM off A angkatan 2015 yang sedang menempuh matakuliah pengantar ekonomi makro. 

Berdasarkan hasil penelitian, keterlaksanaan pembelajaran kolaboratif berbasis lesson study dapat 

dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan karakter positif serta keterampilan kolaboratif 

mahasiswa Pengantar Makro Ekonomi Off A Prodi Pendidikan Angkatan 2015. 

 

Kata Kunci: Lesson Study, Pembelajaran kolaboratif 

 
 

Di Indonesia, konsep lesson 

study berkembang melalui program 

Indonesia Mathematics and Science 

Teacher Education Project (IMSTEP) 

yang diimplementasikan sejak sejak 

Oktober tahun 1998 di tiga IKIP, yaitu 

(1) IKIP Bandung (sekarang bernama 

Universitas Pendidikan Indonesia, 

UPI), (2) IKIP Yogyakarta (sekarang 

bernama Universitas Negeri 

Yogyakarta, UNY), dan (3) IKIP 

Malang (sekarang menjadi Universitas 

Negeri Malang) yang telah bekerja 

sama dengan JICA (Japan 

International Cooperation Agency). 

Perkebangan selanjutnya, lesson study 

tidak hanya dilaksanakan pada mata 

mailto:rasya.athaya02@gmail.com
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pelajaran MIPA, tetapi juga mata 

pelajaran lainnya. 

Lesson study muncul sebagai 

salah satu alternatif yang berguna 

untuk mengatasi masalah praktik 

pembelajaran yang selama ini 

dipandang kurang efektif. Sekarang ini 

masih banyak praktik pembelajaran di 

Indonesia yang cenderung melakukan 

pembelajaran secara konvensional. 

Praktik pembelajaran konvesional 

semacam ini lebih cenderung 

menekankan pada bagaimana dosen 

mengajar (teacher-centered) dari pada 

bagaimana mahasiswa belajar 

(student-centered), dan secara 

keseluruhan hasilnya tidak banyak 

memberikan kontribusi bagi 

peningkatan mutu proses dan hasil 

pembelajaran mahasiswa. Dalam hal 

ini, Lesson Study dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif guna 

mendorong terjadinya perubahan 

dalam praktik pembelajaran di 

Indonesia menuju ke arah yang jauh 

lebih efektif. lesson study merupakan 

kajian pembelajaran yang dilakukan 

oleh sesama dosen/dosen dalam 

kegiatan kelompok kerja dosen/dosen 

di suatu sekolah/universitas atau pun 

suatu tempat. Kajian pembelajaran 

yang dilakukan akan sangat berguna 

untuk menemukan nilai-nilai positif 

atau praktif terbaik (best practices) 

dari pembelajaran yang dapat diambil, 

yang kemudian dapat dipertahankan 

dan ditularkan kepada dosen-dosen 

yang lain. Selain itu, yang tidak kalah 

pentingnya tentu saja adalah untuk 

menemukan kelemahan-kelemahan 

atau bahkan kesalahan-kesalahan yang 

perlu diperbaiki atau untuk tidak 

dilakukan lagi oleh dosen itu atau 

dosen-dosen yang lain. Dengan kata 

lain, lesson study merupakan upaya 

terencana dan berkelanjutan untuk 

melakukan kajian terhadap proses 

belajar mengajar seorang dosen, untuk 

kepentingan perbaikan atau 

peningkatan efektivitas pembelajaran 

bagi dosen itu, yang secara kolegial 

bermanfaat untuk kepentingan 

perbaikan dan peningkatan efektivitas 

pembelajaran bagi dosen-dosen yang 

lain di sekolah atau di lingkungannya. 

Mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro sengaja dipilih 

karena mata kuliah ini merupakan 

mata kuliah dasar yang dibutuhkan 

dalam mempelajari cabang ilmu 

ekonomi, dan juga merupakan mata 

kuliah untuk mempersiapkan 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1383 
 

mahasiswa untuk belajar di mata 

kuliah pada semester lanjut meliputi 

ekonomi makro menengah, ekonomi 

makro lanjut, dan cabang-cabang 

pengembangan ilmu ekonomi yang 

lain. Mata kuliah ini juga diharapkan 

dapat mengasah kemmapuan hard-

skills aupun soft-skills yang sangat 

vital dimiliki oleh mahasiswa. 

Berbagai keterampilan yang termasuk 

dalam kategori hard-skills dapat 

dideskripsikan sebagai keterampilan 

membuat artikel atau makalah sesuai 

dengan topik ilmu ekonomi makro 

khususnya juga untuk melatih 

penerapan ilmu ekonomi secara riil di 

sekitarnya. Sedangkan dalam 

kawasan soft-skills, mahasiswa 

diharapkan kompeten dalam 

mempresentasikan materi yang 

dipelajari sehingga dapat berbagi 

ilmu, melatih cara berkomunikasi 

yang baik sehingga mudah dipahami 

oleh lawan bicara, dan melatih 

keterampilan untuk bekerja sama 

dengan pihak lain, baik eksternal 

(stakeholders) maupun internal (antar 

mahasiswa).   

Menilik dari berbagai deskripsi 

dan fakta tentang Mata Kuliah 

Pengantar Ekonomi Makro ini, maka 

ada beberapa hal penting mengingat 

outcomes dalam mata kuliah ini 

adalah bukan hanya terjadinya 

integrasi yang harmonis antara hard-

skills dan soft-skills mahasiswa secara 

individual, namun yang menjadi 

critical point adalah bagaimanakah 

proses kolaborasi antar mahasiswa 

diharapkan bisa terjadi secara 

signifikan melalui kerjasama antar 

individu, antar kelompok, saling 

memotivasi baik internal maupun 

eksternal, kejujuran, kedisiplinan 

dalam melaksanakan setiap rangkaian 

kegiatan maupun tugas mata kuliah. 

Pada penelitian ini, peneliti 

menerapkan pembelajaran kolaboratif 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi dan minat belajar mahasiswa 

sehingga antar mahasiswa mampu 

saling bertukar ide sampai 

menemukan pemahaman atas konsep 

baru, kegiatan ini akan meningkatkan 

tingkat hasil belajar kognitif Model 

kooperatif simulasi menyajikan 

suasana nyata ke dalam kelas dengan 

tantangan yang harus dihadapi oleh 

mahasiswa untuk mampu bersaing 

dengan jujur, disiplin dan 

bertanggung jawab.  
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Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui penerapan model 

pembelajaran kooperatif simulasi 

berbasis lesson study untuk 

meningkatkan keterampilan 

kolaboratif mahasiswa Off A pada 

Matakuliah Pengantar Ekonomi 

Makro Prodi S1 Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Malang Angkatan 

2015.  

Manfaat dari penelitian ini 

adalah mempelajari kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran 

simulasi berbasis Lesson study jika 

diaplikasikan dalam pembelajaran. 

Apabila terdapat kekurangan maka 

dapat disempurnakan pada 

pengalaman-pengalaman selanjutnya. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berbasis LS (Lesson Study), 

pendekatan penelitian berupa 

deskriptif kualitatif.. Setiap 

pertemuan dalam PTK tersebut 

dilaksanakan dalam siklus LS dalam 

arti melalui tahapan plan 

(perencanaan bersama tim LS), do 

(pelaksanaan dilakukan dosen model 

dengan diobserveri oleh tim LS), dan 

see (refleksi bersama tim LS) 

Kehadiran dan Peran peneliti di 

Lapangan  

Kehadiran peneliti di lapangan 

menjadi dosen model yang akan 

memberikan pengajaran di kelas 

tersebut sebanyak 4 kali pertemuan. 

Peneliti mencoba untuk mengobati 

permasalahan yang ditemukan dalam 

suatu penelitian 

Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas off 

A Matakuliah Pengantar Ekonomi 

Makro, Prodi S1 Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi. 

Kegiatan penelitian dilakukan pada 

hari Kamis Jam ke 4-6  sejak tanggal 

12 Oktober sampai 5 Nopember 2015. 

 

 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah 

mahasiswa UM off A prodi S1 

Pendidikan Ekonomi yang sedang 

menempuh mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro semester I. Jumlah 

mahasiswa sebanyak 36 orang 

Instrumen Penelitian 
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 Instrumen penelitian meliputi 

perangkat pembelajaran  dan 

instrumen pengumpulan data. 

Perangkat pembelajaran meliputi 

meliputi SAP, Lembar Kegiatan 

Mahasiswa. Instrumen pengumpulan 

data yang diperlukan pada penelitian 

ini meliputi wawancara dan catatan 

lapangan untuk memperoleh data 

awal, lembar keterlaksanaan 

pembelajaran simulasi LS oleh dosen 

model, catatan lapangan, lembar 

observasi keterlaksanaan 

keterampilan kolaboratif mahasiswa 

dengan aspek yang akan dicapai 

adalah aspek bekerja secara produktif, 

aspek menghargai, aspek 

berkompromi dan aspek saling 

berkontribusi dan berbagi dengan 

penuh kejujuran, disiplin dan 

tanggung jawab, instrumen lain yaitu 

soal post test siklus I dan II untuk 

mengetahui tingkat hasil belajar 

kognitif yangmana soal diberikan 

dalam tingkatan kognitif tingkat 

tinggi C3-C5, kemudian lembar 

istrumen plan, do, see untuk penilaian 

keterlaksanaan LS. 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data untuk uji 

Data keterampilan kolaboratif siswa 

diperoleh melalui lembar observasi 

keterampilan kolaboratif siswa 

selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung pada siklus I dan siklus 

II.  

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian Siklus I 

Instrumen dan SAP disusun 

sendiri oleh dosen model, kemudian 

didiskusikan bersama dengan tim LS 

yang terdiri dari 3 anggota untuk 

mendapatkan masukan dan kritikan. 

Hal yang direncanakan sebagai 

berikut SAP tentang materi 

pemahaman konsep dasar mikro 

ekonomi, rubrik keterampilan 

kolaboratif, LKM, lembar 

keterlaksanaan pembelajaran dan 

lembar-lembar instrumen LS, dan 

materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Kegiatan plan LS 100 

% sudah terlaksana. 

Pada tahap pelaksanaan (do) 

dosen model yang juga merupakan 

dosen pengampu menerapkan SAP 

yang telah direncanakan bersama 

dengan diobserver oleh tim LS. Tahap 

ini meliputi tahap pendahuluan 

dengan memberi persepsi dan 

motivasi, tahap perencanaan 
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kooperatif yaitu ceramaha bervariasi 

dan mengorganisasikan tugas belajar, 

tahap implementasi yaitu tahap 

pelaksanaan dari pengorganisasian 

tugas belajar, tahap penutup. 

Hasil dari refleksi (see) siklus I 

proses pembelajaran sudah cukup 

baik, namun juga dapat dilihat 

terdapat beberapa persoalan mendasar 

dalam proses belajar mengajar 

Pengantar Ekonomi Makro, yaitu 

keterbatasan pengetahuan mahasiswa 

baik dalam tataran konsep dan 

implemenetasi langsung dari materi 

ilmu ekonomi yang dikaji secara 

individual (makro), minimnya 

kesadaran dan kedisiplinan 

mahasiswa akan pentingnya 

membaca dan memahami konsep 

terkait materi yang disajikan dalam 

berbagai sumber baik buku maupun 

media eketronik di mana dalam kelas 

mahasiswa masih sering menunggu 

penyampaian materi dari dosen, 

minimnya rasa tanggung jawab dan 

toleransi ketika dilakukan diskusi, 

mahasiswa peserta diskusi cenderung 

pasif dan tidak memperhatikan 

penyajian materi yang disampaikan 

sedangkan mahasiswa dalam 

kelompok pemateri kurang 

menguasai konsep. Sedangkan dalam 

proses pembelajaran juga diketahui 

bahwa dosen model masih kurang 

mampu melakukan bimbingan 

mahasiswa di kelas secara 

menyeluruh. Namun dosen model 

dapat menguasai kelas dengan baik 

dimana mahasiswa selalu mengikuti 

instruksi dari dosen model dengan 

baik. Prosedur kerja dibuat oleh 

masing-masing mahasiswa baik 

individu maupun kelompok. Selain 

itu dosen model memberikan poin 

agar mahasiswa mau untuk mencoba 

aktif berpartisipasi dalam diskusi dan 

kegiatan pembelajaran.  

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Tahap awal yang dilaksanakan 

pada pelaksanaan Lesson Study yang 

pertama yaitu tahap plan atau 

perencanaan yang dilaksanakan pada 

hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015. 

Tahap plan dimulai dengan 

menyusun rancangan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan berdasar 

pada data awal kondisi mahasiswa 

yang disampaikan oleh dosen 

pengampu mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro yang juga akan 

berperan sebagai dosen model pada 
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pelaksanaan kegiatan Lesson Study 

ini. Rancangan pembelajaran dibuat 

dengan memfokuskan pada 

penekanan pentingnya kerja tim dan 

kedisiplinan mahasiswa. Berdasarkan 

rancangan yang dibuat, pelaksana 

kegiatan lesson study untuk do akan 

dilakukan dengan metode Jigsaw 

yang dimodofikasi pada topik 

Permintaan Uang dan Kebijakan 

Moneter. Pelaksana memerlukan 

perlengkapan pembelajaran, lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas 

dan kerja setiap kelompok 

Tahap do atau tahap 

pelaksanaan pembelajaran pada 

tahapan ini dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 22 Oktober 2015, 

dimana kegiatan pembelajaran 

dimulai dengan dosen model 

membuka pelajaran. Setelah 

pembelajaran dibuka, kegiatan 

dilanjutkan dengan proses diskusi 

kelompok pada mahasiswa yang 

sudah dibentuk menjadi 5 kelompok. 

Dengan 1 kelompok menjadi tim ahli. 

Tim ahli tersebut menyebar kepada 4 

kelompok lain dan menjelaskan 

materi yang mereka bahas kepada 

tiap-tiap kelompok serta memastikan 

semua kelompok paham atas materi 

yang mereka bahas. 

Pada masing-masing kelompok 

diberikan lembar kerja siswa yang 

harus didiskusikan dengan anggota 

kelompok masing – masing. Lembar 

kerja tersebut berisi soal-soal yang 

harus merka diskusikan untuk 

mendalami pemahaman materi. 

Setelah mendiskusikan soal-soal 

tersebut lalu dosen memandu semua 

kelompok untuk menjawab soal-soal 

tersebut secara bersama-sama.  

Pada akhir kegiatan, dosen 

model meminta laporan singkat hasil 

diskusi yang telah dilaksanakan oleh 

masing – masing divisi. Kemudian 

dosen model menyimpulkan dan 

memberikan motivasi agar 

mahasiswa mampu bekerjasama 

dengan baik dan mengenai 

pentingnya kedisiplinan dan 

ketepatan waktu hadir dalam kegiatan 

perkuliahan. Setelah dosen 

memberika review materi dan 

kesimpulan maka dosen model 

mengakhiri pelaksanaan tahap do. 

Tahap see atau evaluasi 

pembelajaran dilakukan langsung 

setelah tahap do selesai dilakukan, 

yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015. 
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Pada tahap see, tim pelasaksana 

lesson study mendiskusikan semua 

kegiatan yang telah dilaksanakan 

pada tahap do. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh 

observer, tahap do yang dilaksanakan 

masih memiliki beberapa kekurangan 

antara lain: 

1) Manajemen waktu yang 

dilaksanakan oleh dosen model masih 

kurang tertata dengan baik, sehingga 

tidak semua kegiatan dalam plan 

terlaksana dengan baik 

2) Kerjasama tim masih belum 

maksimal karena dalam kelompok 

hanya mengandalkan 1 orang untuk 

menjelaskan materi dari tim ahli 

sehingga materi belum dipahami 

secara efektif. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Kolaboratif berbasis Lesson Study 

pada Mata Kuliah Pengantar 

Ekonomi Makro 

Pelaksanaan model 

pembelajaran kolaboratif berbasis LS 

dilakukan sebanyak dua siklus. Pada 

siklus I, pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh dosen 

model. Namun, terdapat kurang 

jelasnya instruksi dari dosen model, 

kurang adanya penguatan, apersepsi 

dan motivasi perlu ditingkatkan lagi. 

Oleh karena itu, masih diperlukan 

refleksi bagi dosen model untuk 

mencari kelebihan dan kekurangan 

dari apa saja yang diaplikasikan. 

Kekurangan yang didapatkan 

diperbaiki pada kegiatan plan pada 

siklus II. Awalnya, dosen model 

hanya memikirkan ide sendiri, 

kemudian ide tersebut didiskusikan 

dengan tim LS untuk mendapatkan 

kritikan dan masukan sewaktu 

melakukan kegiatan plan sampai 

mendapatkan perencanaan 

pembelajaran yang lebih baik. Hasil 

refleksi dari siklus II, perlu 

disesuaikan antara model 

pembelajaran dan kondisi kelas dan 

sekitarnya sehingga pembelajaran 

dapat terlaksana dengan lebih baik 

tanpa mengganggu kelas lain. Setelah 

itu, dosen model mencoba untuk 

memperbaiki rencana pembelajaran 

sesuai dengan hasil kegiatan plan 

yang dilakukan. Hasil perbaikan 

tersebut akan diimplementasikan 

pada kegiatan do (tindakan) pada 

pertemuan ketiga. Pada kegiatan ini 

diobserveri oleh ketiga observer 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1389 
 

(teman sejawat) dan satu observer 

dari dosen pengampu matakuliah 

SBM. Setelah kegiatan do selesai 

maka dilakukan kegiatan see 

(refleksi). Oleh karena itu, masih 

diperlukan refleksi bagi dosen model 

untuk mencari kelebihan dan 

kekurangan dari apa saja yang 

diaplikasikan. Kekurangan yang 

didapatkan diperbaiki pada kegiatan 

plan pada pertemuan ketiga siklus II. 

Awalnya, dosen model hanya 

memikirkan ide sendiri, kemudian ide 

tersebut didiskusikan dengan tim LS 

untuk mendapatkan kritikan dan 

masukan sewaktu melakukan 

kegiatan plan sampai mendapatkan 

kesepakatan bersama.  

Pelaksanaan pembelajaran 

dengan model kolaboratif tipe 

JIGSAW yang dikemas dalam bentuk 

Lesson Study memberikan situasi 

baru bagi dosen dan mahasiswa. 

Dosen yang biasanya mengajar 

seorang diri dalam kegiatan Lesson 

Study ditemani oleh keempat 

observer. Hal ini sesuai dengan 

penelitian tesis  Miyatiwi (2013) 

tentang PTK_LS yang menyatakan 

bahwa Lesson study merupakan salah 

satu upaya untuk meningkatkan 

proses dan hasil belajar. Menurut 

Susilo (2012:13) PTK dilaksanakan 

berbasis Lesson Study dalam rangka 

terutama agar dapat memperkuat 

pelaksanaan PTK yang merupakan  

proses yang dinamis di mana ada 

empat tahap yaitu 1) perencanaan 

tindakan, 2) pelaksanaan atau 

implementasi tindakan, observasi dan 

asesmen 3) análisis hasil observasi 

dan asesmen dilanjutkan dengan 

interpretasi,  4) refleksi. Setiap 

pertemuan dalam PTK tersebut 

dilaksanakan dalam siklus LS dalam 

arti melalui tahapan plan, do, dan see. 

 

Peningkatan Keterampilan 

Kolaboratif Mahasiswa Melalui 

Lesson Study 

Keterampilan kolaboratif 

mahasiswa merupakan keterampilan 

yang menekankan pada tugas spesifik 

dan berbagi tugas dalam kerja 

kelompok, membandingkan 

kesimpulan dan prosedur kerja 

kelompok, dan memberikan 

keleluasaan yang lebih besar pada 

siswa dalam kerja kelompok. 

Keterampilan kolaboratif memiliki 

empat aspek yaitu bekerja secara 

produktif, menghargai, berkompromi, 
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berbagi dan kontribusi (Greenstein, 

2012: 105). Berdasarkan hasil 

penelitian penerapan model 

pembelajaran kolaboratif terjadi 

peningkatan keterampilan kolaboratif 

mahasiswa dari siklus II 

dibandingkan dengan siklus I. 

Menurut Tu’u (2004 : 15) salah 

satu faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa adalah 

pemilihan strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran. Strategi yang 

memberikan hasil yang baik adalah 

strategi pembelajaran yang banyak 

melibatkan mahasiswa berfikir, 

berargumen, berbicara, dan 

mengutarakan gagasan-gagasannya. 

Sebaliknya hasil yang diperoleh akan 

rendah apabila siswa hanya pasif dan 

menjadi pendengar ceramah guru 

dengan metode monolog dari 

pendidik. Pembelajaran kolaboratf 

dapat meningkatkan soft skill dan 

hard skill mahasiswa sehingga dapat 

melatih kejujuran, disiplin, dan 

kerjasama. Mahasiswa juga mampu 

untuk menyampaikan pemahamannya 

terhadap materi serta mampu 

menyampaikan pendapat dengan baik 

dan saling menghargai antar 

mahasiswa. 

Beberapa keterbatasan dalam 

pelaksanaan Lesson Study ini adalah 

mengenai waktu pelaksanaan Lesson 

Study yang hanya berlangsung selama 

2 (dua) bulan berkontribusi terhadap 

tidak maksimalnya penyelenggaraan 

Lesson Study secara maksimal. 

Permasalahan yang kedua berkenaan 

dengan clazz size (ukuran kelas) yang 

cukup besar. Sehingga kadang 

menyulitkan observer untuk 

mengamati pelaksanaan dalam proses 

pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model pembelajaran 

collaborative learning dirasa 

sudah efektif dalam pelaksanaan 

mata kuliah yang bersangkutan 

karena karakteristik mata kuliah 

sesuai untuk kerjasama tim. 

2. Kegiatan lesson study yang 

diselenggarakan pada umumnya 

berjalan lancar, namun demikian 

beberapa kendala mengangkut 

waktu dan class size menjadikan 
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permasalahan tersendiri yang 

harus dihadapi. 

3. Kegiatan lesson study yang 

dikembangkan bisa disimpulkan 

mampu memberikan dampak 

yang signifikan terhadap 

keberlangsungan proses 

pembelajaran di lingkungan 

fakultas.  

 

Saran  

Melalui pelaksanaan Lesson 

Study dapat disarankan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Perlunya alokasi waktu yang 

memedai sesuai kebutuhan 

masing – masing mata kuliah 

2. Perlunya pengaturan class size 

agar lebih kondusif dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat 

berjalan lebih efektif dan 

kondusif 

3. Perlunya ada kegiatan workshop 

sebagai tidak lanjut hasil – hasil 

penelitian 

4. Perlunya pemakaian model – 

model pembelajaran lain yang 

lebih bervariasi dan pemanfaatan 

sumber belajar yang lebih efektif. 
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PENTINGNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA JAWA DALAM 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

 

Siti Maimunah Purnamasari1) Hari Wahyono2) Dwi Wulandari3) 

S2 Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 
Email : purnamasarisiti91@gmail.com 

 

Abstrak 
Penanaman nilai-nilai akhlak, moral, dan budi pekerti seperti tertuang dalam Undang undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus menjadi dasar pijakan 

utama dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan nasional. Namun 

penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Dimana nilai- 

nilai kearifan lokal telah terbungkus oleh kuatnya arus pendidikan global, kecerdasan pribadi 

intelektual menjadi ukuran yang lebih dominan untuk menentukan keberhasilan dalam menempuh 

pendidikan.  Upaya penyeragaman kemampuan telah membelenggu tumbuh dan berkembangnya 

keragaman kemampuan sebagai pencerminan beragamnya kekayaan budaya bangsa. 

Akibatnya,menipisnya tata krama, etika, dan kreatifitas anak bangsa menjadi fenomena yang perlu 

mendapat perhatian serius dalam menata pendidikan di masa yang akan dating. Penanaman nilai-nilai 

budaya dapat diterapkan dalam bidang ekonomi dan akan lebih bijak jika diterapkan dalam mata 

pelajaran ekonomi. Nilai-bilai budaya yang ingin penulis tanamkan adalah nilai-nilai budaya jawa. 

Salah satu sumber dan wujud dari kebudayaan jawa dalah etika jawa. Etika jawa ini meliputi norma, 

keyakinan, kebiasaan konsepsi dan simbol-simbil yang hidup dan berkembang dalam masyrakat jawa, 

misalnya tepa slira, ojo dumeh, rukun, andhap asor, unggah-ungguh, mawas diri dan sebagainya. 

Semua nilai-tersebut perlu dikembangkan dan ditanamkan kepada siswa agar mereka tidak kehilangan 

jati dirinya sebagai bangsa indonesia yang kaya akan kebudayaan daerahnya 

 
Kata Kunci : penananman nilai, budaya jawa, pembelajaran ekonomi 

 

 

Pembangunan karakter dan jati diri 

bangsa merupakan cita-cita luhur yang 

harus diwujudkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang 

terarah dan berkelanjutan. Penanaman 

nilai-nilai akhlak, moral, dan budi 

pekerti seperti tertuang dalam Undang 

undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional harus menjadi dasar pijakan 

utama dalam mendesain, melaksanakan, 

dan mengevaluasi sistem pendidikan 

nasional. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

mailto:purnamasarisiti91@gmail.com
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (pasal 3). 

Untuk mencapai tujuan pendidik

an nasional tersebut, pemerintah telah 

menyelenggarakan perbaikan-

perbaikan, serta peningkatan mutu 

pendidikan pada berbagai jenis dan 

jenjang, mulai dari perbaikan 

kurikulum pembelajaran, sampai pada 

upaya peningkatan kompetensi guru 

dalam mendidik Akan tetapi, fakta di 

lapangan tentang mutu pendidikan 

nasional tidak sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

Masalah pendidikan muncul dari segala 

aspek, baik masalah yang disebabkan 

karena faktor internal seperti sistem 

pendidikan yang diterapkan maupun 

masalah eksternal sepertiadanya 

globalisasi yang berpengaruh terhadap 

perilaku manusia dalam hal ini adalah 

siswa. Adanya arus globalisasi di era 

saat ini menjadi faktor utama penyebab 

pergeseran perilaku siswa. 

Pengaruh globalisasi yang masu

k ke dalam diri tiap siswa Indonesia 

begitu kuat, sehingga membuat banyak 

generasi muda Indonesia seakan-akan 

kehilangan jati diri. Dari waktu ke 

waktu, para generasi penerus bangsa 

terlihat lupa akan kepribadian  bangsa. 

Tingkah laku yang ditunjukan para 

generasi penerus bangsa tidak 

mencerminkan perilaku bangsa 

Indonesia. Arus globalisasi yang terjadi 

sekarang ini, melumpuhkan sendi-sendi 

bangsa untuk mau dan giat mempelajari 

dan mengamalkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya bangsa.  

Saat ini bangsa Indonesia tengah 

mengalami kerusakan dari sisi budaya, 

sehingga menyebabkan dominannya 

karakter individu yang egois, 

individualis, konsumtif, kehilangan 

nasionalisme, krisis kreatif, 

danhancurnya moral individu. Baru-

baru ini, dunia pendidikan Indonesia di 

hebohkan dengan berbagai masalah 

terkait dengan pergeseran perilaku siswa 

akibat pengaruh globalisasi. Hal ini 

disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai 

budaya yang tertanam dalam diri siswa. 

Menurut Koentjaraningrat (1996), 

kebudayaan merupakan suatu 

sistemide/gagasan yang dimiliki suatu 
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masyarakat yang kemudian dijadikan 

sebagai acuan dalam bertingkah laku 

pada kehidupan sosial bagi masyarakat 

tersebut.Penyimpangan dan pergeseran 

perilaku siswa muncul di setiap jenjang 

pendidikan mulai dari SD sampai tingkat 

perguruan tinggi. Penyimpangan 

perilaku siswa disebabkan oleh arus 

globalisasi yang masuk dalam diri siswa 

melunturkan jati diri siswa sebagai 

individu bangsa yang bermartabat dan 

berbudaya.  

Masih melemahnya aplikasi 

sitem pendidikan di Indonesia yang 

terlihat pada titik berat pendidikan hanya 

pada aspek kognitif, maka niscaya 

pendidikan Indonesia mampu 

menghasilkan Sumber Daya Manusia 

yang bermoral baik dan mampu bersaing 

secara kompetitif dan komparatif dalam 

era globalisasi (Fadjar,2005 : 84). 

Bertumpu pada permasalahan mendasar, 

maka dibutuhkan sistem pendidikan 

yang mampu menyelamatkan Indonesia 

dari ancaman pudarnya identitas bangsa 

di tengah arus globalisasi. Pendidikan 

yang tidak hanya mengedepankan aspek 

kognitif  namun mampu menyentuh 

afektif dan psikomotorik peserta didik. 

Dengan adanya sentuhan pada sikap dan 

keterampilan dalam kinerja sistem 

pendidikan, maka niscaya Pendidikan di 

Indonesia siap menghadapi era 

globalisasi di masa mendatang. 

Dengan demikian dibutuhkan 

suatu bentuk model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran yang mampu 

memecahkan kompleksitas 

permasalahan-permasalahan ekonomi. 

Hal ini tidak cukup diatasi dan 

dipecahkan dengan kualitas kecerdasan 

kognitif yang memadai, tapi juga harus 

disertai dengan nilai-nilai karakteristik 

dasar yang kuat untuk membentuk 

tindakan ekonomi yang baik. 

Berdasarkan paparan di atas, 

untuk mencegah penyimpangan dan 

pergeseran perilaku siswa karena 

pengaruh arus globalisasi sekarang ini, 

maka diperlukan sebuah upaya untuk 

melestarikan dan menanamkan nilai-

nilai budaya bangsa sebagai 

identitas dan jati diri bangsa. Pelestarian 

dan penanaman nilai-nilai budaya dapat 

dilakukan melalui  sebuah kegiatan 

pendidikan di dalam kelas yang 

mengedepankan wawasan kebudayaan 

bangsa bagi setiap siswa sebagai pelaku 
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pendidikan itu sendiri. Kegiatan 

pendidikan dapat dilakukan di semua 

mata pelajaran yang ada di kurikulum 

yang diterapkan di setiap jenjang 

pendidikan. Maka sesuatu yang 

bijaksana apabila upaya peningkatan 

nilai budaya dalam ekonomi siswa 

dilaksanakan dengan diterapkannya 

pendidikan berbasis nilai-nilai budaya 

dalam mata pelajaran ekonomi. 

Sebagai sebuah bangsa yang 

multikultural, bangsa Indonesia 

mempunyai aneka ragam kearifan lokal. 

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan 

hidup yang didasarkan pada nilai-nilai 

kebudayaan suatu masyarakat. Kearifan 

lokal dalam kehidupan sehari-hari dapat 

ditemui dalam nyanyian, pepatah, 

sasanti, petuah, semboyan, 

kesusasteraan, dan naskah-naskah kuno 

yang melekat dalam perilaku sehari-hari 

masyarakat yang melahirkannya. 

Jawa, merupakan salah satu 

wilayah di nusantara yang memiliki 

sumber-sumber kearifan lokal yang 

sangat kaya dan beragam. Salah satu 

sumber dan wujud kearifan lokal yang 

berasal dari budaya Jawa adalah etika 

Jawa. Sudah menjadi pengetahuan 

umum bahwa dalam etika Jawa 

terkandung tata nilai kehidupan Jawa, 

seperti norma, keyakinan, kebiasaan, 

konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat 

Jawa, misalnya tepa slira, rukun, andhap 

asor, unggah-ungguh, urip samadya, 

memiliki watak rereh ririh lan ngati-ati, 

menjauhkan diri dari watak adigang 

adigung adiguna, ojo dumeh, mawas 

diri, tepa selira, unggah-ungguh, jujur, 

rukun, kerja keras, tanggung jawab, 

panggotan, rigen, gemi,dan sumerep ing 

petang. Etika Jawa pada intinya 

didasarkan pada hal yang pantas dan 

tidak pantas. 

Dalam penelitian ini peneliti 

ingin menanamkan nilai budaya jawa ke 

dalam bahan ajar ekonomi, sebab 

budaya jawa mengandung banyak nilai-

nilai baik yang dapat diamalkan dalam 

pendidikan ekonomi siswa. serta 

mengingat banyaknya nilai budaya jawa 

yang baik menurut noma dan etika yang 

patut diajarkan kepada siswa. 

 

 

METODE 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang dirancang untuk 

memperoleh suatu produk. Produk yang 

dimaksudkan adalah bahan ajar ekonomi 

berbasis nilai budaya jawa. 

Pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan model 

pengembangan Borg & Gall. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Borg dan Gall (1988) 

dalam Sugiyono (2009: 4) yang 

menyatakan bahwa, penelitian dan 

pengembangan (research and 

development) merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Penulis 

berusaha untuk mengembangkan sebuah 

media pembelajaran. Untuk itu 

diperlukan validasi terhadap media 

tersebut. 

Langkah-langkah yang digunakan 

dalam model pengembangan ini adalah 

sebagai berikut : (1) melakukan 

pengumpulan data dari berbagai sumber 

termasuk kajian pustaka dan kajian 

kurikulum, (2) menyusun perencanaan 

produk yang akan dikembangkan, (3) 

mengembangkan produk awal, yaitu 

mengembangkan bahan ajar ekonomi, 

(4) uji ahli dengan mengujicobakan 

bahan ajar kepada dua dosen dan guru 

bidang studi Ekonomi, (5) merevisi 

produk awal (sesuai dengan hasil 

validasi dan saran atau tanggapan dari 

hasil uji ahli), (6) uji lapangan skala 

kecil dengan mengujicobakan hasil 

pengembangan produk awal yang telah 

direvisi kepada siswa , dan (7)uji 

lapangan skala besar kemudian merevisi 

kembali produk, (8) penyempurnaan 

produk akhir sehingga dihasilkan 

produk pengembangan berupa bahan 

ajar ekonomi. 

2. Uji Coba Ahli 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah bahan ajar yang 

telah ditulis layak dipakai seiring dengan 

pemberlakuan kurikulum 2013. Subyek 

validasi ahli adalah dua orang dosen 

Jurusan Ekonomi dan guru bidang studi 

ekonomi yang telah berpengalaman 

dalam mengajar pelajaran ekonomi. 

Dosen validator merupakan dosen 

Jurusan Ekonomi yang memiliki 

keahlian dan pengalaman dalam 

penulisan bahan ajar serta telah 
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menempuh jenjang pendidikan S2 pada 

program studi pendidikan ekonomi. 

Guru Ekonomi yang menjadi validator 

adalah guru Ekonomi SMP yang 

memiliki pengalaman mengajar mata 

pelajaran Ekonomi dan telah menempuh 

jenjang minimal pendidikan S1 untuk 

program studi Ekonomi. 

Kegiatan ini dilakukan untuk me-

review produk awal dan memberikan 

masukan unuk perbaikan. 

3. Subyek Penilai 

Pada penelitian pengembangan, 

subjek penilai kualitas bahan ajar pada 

pembelajaran ekonomi berbasis budaya 

jawa adalah tiga pakar ahli media dan 

materi. Daftar subjek penilai dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.  

Daftar Nama Ahli Media dan Ahli 

Materi 

No Nama Ahli Institusi 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Dr, Hari 
Wahyono, 
M.Pd 
Dr. 
Punadji 
Setyosari, 
M.Pd, 
M.Ed 
Dra. 
Windaryati 

Materi 
 
 
Media 
 
 
Media 
Materi 

UM 
 
 
UM 
 
 
Guru 

 

4. Uji Coba Produk 

Produk bahan ajar ekonomi berbasis 

budaya jawa yang sudah melewati 

tahap revisi, diuji cobakan di kelas. 

Penulis menyampaikan materi 

pembelajaran sekaligus mengenalkan 

dan menanamkan nilai budaya jawa 

dalam proses pembelajaran. 

5. Jenis Data 

Pada dasarnya data yang diperoleh 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif berupa angka yang diperoleh 

dari angket penilaian produk 

pengembangan dan angket tanggapan 

siswa yang disusun dengan 

skala Likert (skala bertingkat) dan 

skala Guttman. Data kualitatif berupa 

tanggapan, kritik dan saran yang 

dituangkan dalam angket. Data yang 

dihasilkan berkaitan dengan kelayakan 
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atau kesesuaian atas produk 

pengambangan yang dibuat 

6. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah 

angket berbentuk check list yang 

digunakan untuk mendapatkan penilaian 

dari ahli tentang kualitas bahan ajar. 

Kualitas bahan ajar ini ditinjau dari 

beberapa aspek, yaitu aspek kesesuaian 

materi, visualisasi media, kesesuaian 

dengan prinsip-prinsip pengembangan 

media, kelayakan dan penyajian 

kompetensi. Aspek-aspek tersebut 

dijabarkan ke dalam indikator-indikator 

dan pengembangan lebih dilanjut oleh 

peneliti. 

Peneliti mengembangkan angket 

penelitian menggunakan tujuh buah 

angket dalam pengumpulan data, yaitu 

angket ahli media, angket ahli materi, 

angket ahli media dari guru, angket ahli 

materi dari guru, angket ujicoba 4 siswa, 

angket ujicoba 8 siswa, dan penilaian 

(respon) untuk siswa kelas VII. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk 

melihat nilai masing-masing aspek atau 

deskriptor pada angket. Data diperoleh 

dari angket yang diberikan kepada ahli 

media, ahli materi, dan respon siswa. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan 

cara menghitung rata-rata skor yang 

diperoleh. Analisis skor yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif. 

PEMBAHASAN 

Bahan ajar ekonomi ini 

dikembangkan melalui prosedur 

pengembangan yang meliputi 

pengumpulan data, perencanaan, 

pengembangan produk awal, uji ahli, 

revisi produk awal, uji lapangan skala 

kecil dan revisi produk akhir. Berikut 

penjelasan untuk masing-masing tahap. 

Kegiatan pada tahap pengumpulan 

data adalah melakukan studi pustaka dan 

pemetaan KD yang memungkinkan 

tercakup dalam satu tema. Kajian 

kurikulum juga dilakukan pada tahap 

pengumpulan data. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui beberapa KD yang 

harus dicapai oleh siswa, agar terjadi 

kesesuaian dan tidak saling tumpang 

tindih antara suatu hal yang telah 

dipelajari dan sesuatu yang akan 

dipelajari siswa. Dari tahap 

pengumpulan data ditentukan tema. 

Berdasarkan pemetaan pada tahap 

pengumpulan data, maka tahap-tahap 
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pengembangan bahan ajar adalah 

sebagai berikut : 

1. Penetapan bidang kajian yang akan 

dipadukan Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memilih dan 

menetapkan bidang kajian yang 

akan dipadukan. Bidang kajian yang 

akan dipadukan adalah mata 

pelajaran ekonomi dengan nilai 

budaya jawa. Kedua bidang ini 

dipadukan karena mengingat 

pentingnya penanaman nilai budaya 

jawa. 

2. Mempelajari SK dan KD bahan 

kajian. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mempelajari isi materi. 

Standar kompetensi yang akan 

dibahas. Dimana pada masing-

masing indikator nantinya akan 

ditambahkan nilai-nilai budaya 

jawa seperti misalnya tepa 

slira, rukun, andhap asor, unggah-

ungguh, urip samadya, memiliki 

watak rereh ririh lan ngati-ati, 

menjauhkan diri dari watak adigang 

adigung adiguna, ojo dumeh, 

mawas diri, tepa selira, unggah-

ungguh, jujur, rukun, kerja keras, 

tanggung jawab, panggotan, rigen, 

gemi,dan sumerep ing petang. Etika 

Jawa pada intinya didasarkan pada 

hal yang pantas dan tidak pantas 

Tahap Pengembangan Produk Awal 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi dasar yang 

dijabarkan ke dalam indikator. Tahap 

pengembangan produk awal juga 

meliputi penulisan pengembangan 

bahan ajar. Bahan ajar yang 

dikembangkan adalah bahan ajar 

ekonomi berbasis nilai budaya jawa 

pada siswa SMP. Bagian-bagian yang 

ditulias dalam bahan ajar adalah sebagai 

berikut : (a) halaman sampul depan, (b) 

kata pengantar, (c) daftar isi, (d) daftar 

gambar, (e) SK, KD, dan Iindikator hasil 

belajar, (f) peta konsep, (g) materi 

pembelajaran, terdiri dari materi, 

rangkuman, glosarium, contoh soal, soal 

evaluasi, dan (h) daftar pustaka. 

Tahap Uji Ahli 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah bahan ajar yang 

telah ditulis layak dipakai. Subyek 

validasi alhi adalah dua orang dosen 

Jurusan Ekonomi UM dan dua orang 

guru bidang studi ekonomi yang telah 

berpengalaman dalam mengajar 
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pelajaran ekonomi. Dosen validator 

merupakan dosen Jurusan Ekonomi 

yang memiliki keahlian dan pengalaman 

dalam penulisan bahan ajar serta telah 

menempuh jenjang pendidikan S2 pada 

program studi pendidikan ekonomi. 

Guru Ekonomi yang menjadi validator 

adalah guru Ekonomi SMP yang 

memiliki pengalaman mengajar mata 

pelajaran Ekonomi dan telah menempuh 

jenjang minimal pendidikan S1 untuk 

program studi Ekonomi. 

Revisi Produk Awal 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan 

penilaian bahan ajar digunakan sebagai 

acuan untuk melakukam revisi terhadap 

bahan ajar yang dihasilkan sebelumnya. 

Revisi dilakukan berdasarkan kriteria 

dalam angket validasi yang disusun. 

Bagian dari bahan ajar yang divalidasi 

untuk direvisi adalah : (a) halaman muka 

(halaman sampul depan), (b) daftar isi 

atau gambar, (c) indikator hasil belajar 

(d) peta konsep, (e) kelayakan isi, (f) 

penyajian isi, (g) lembar kegiatan siswa, 

(h) rangkuman, (i) soal evaluasi, (j) 

kunci jawaban, (k) glosarium, dan (l) 

daftar pustaka. 

Uji lapangan Skala Kecil 

Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengertahui apakah bahan ajar yang 

telah dinilai oleh beberapa ahli layak 

dipakai seiring dengan pemberlakuan 

Kurikulum 2013. Subyek validasi 

kelompok kecil adalah 10 orang siswa 

SMP kelas VII yang telah menempuh 

mata pelajaran ekonomi pada saat duduk 

di kelas VII. 

Revisi Produk Akhir 

Hasil yang diperoleh dari uji 

lapangan skala kecil digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan revisi terhadap 

bahan ajar yang dihasilkan sebelumnya. 

Penyusunan produk akhir 

pengembangan berupa buku paket bahan 

ajar atau buku teks ekonomi tentang 

kreativitas dalam kehidupan ekonomi 

yang sudah dipadukan dengan nilai 

moral. Produk ini adalah akhir dari revisi 

yang sesuai dengan saran dari validator, 

sehingga produk telah memiliki 

relevansi dan kesesuaian antara isi 

kurikulum dan materi serta layak 

digunakan sebagai panduan belajar 

ekonomi. 
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Abstrak 
Usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap 

perekonomian karena sektor ini mampu bertahan ketika perekonomian sedang menurun. Sebagai 

salah satu usaha yang berbasis tenaga kerja dan sumber daya lokal, sektor usaha kecil dan 

menengah menjadikan hubungan antara pemilik dan tenaga kerja sebagai sebuah kerjasama 

dalam mewujudkan tujuan. Hubungan kepercayaan antar manusia tersebut merupakan modal 

sosial yang menjadikan usaha kecil dan menengah memiliki tujuan bersama. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran modal sosial pada paguyuban usaha kecil dan menengah sebagai 

salah satu bentuk pemberdayaan dalam mengahadapi persaingan dan keberlanjutan usaha. 

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini melihat permasalahan dan solusi yang 

digunakan dalam kelompok paguyuban usaha kecil dan menengah dengan metode wawancara 

mendalam, survey kegiatan usaha dan fokus diskusi grup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada paguyuban usaha kecil dan menengah ‘Fokus’ Kabupaten Pasuruan memiliki keterikatan 

dalam satu kelompok untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu 

permasalahan yang mampu dipecahkan secara bersama karena adanya paguyuban ‘Fokus’ 
adalah modal usaha dalam memasuki pasar retail di Jawa Timur. Keuntungan lain dengan 

adanya paguyuban usaha kecil dan menengah ini adalah informasi dan pertukaran ilmu dalam 

inovasi, kreatifitas, administrasi dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan daya saing 

produk dalam menghadapi pasar.  

 
Kata Kunci : UMKM, modal sosial, paguyuban, pemberdayaan 

 
 

Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Jawa Timur 

menjadi salah satu penggerak 

pembangunan perkonomian Jawa 

Timur.  Pada tahun 2015, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Jawa Timur  Rp 1.690 triliun, yang 20 

persen diperoleh dari sektor koperasi 

dan UMKM (Disperindag, 2016). 

Peranan UMKM di dalam 

perekonomian sangat penting dalam 

menunjang tetap stabilnya 

perekonomian. Walaupun sektor 

UMKM memiliki kontribusi yang 

besar bagi perekonomian yaitu 

mampu bertahan dalam kondisi 

perekonomian yang cukup sulit dan 

mengutamakan tenaga kerja lokal, 

permasalahan yang dihadapi UMKM 

juga cukup besar yaitu permodalan, 

akses pemasaran yang terbatas dan 

kurang tertibnya administrasi 

UMKM. Usaha pemerintah daerah 

untuk memajukan UMKM seringkali 

terkendala dengan minat UMKM 

tersebut untuk maju secara 

berkesinambungan. Usaha pemerintah 

yang tidak diimbangi dengan usaha 
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dari UMKM untuk maju dan 

berkembang akan sulit tercapai. 

Karena hal tersebut maka pada 

beberapa daerah terdapat sentra-sentra 

UMKM ataupun paguyuban 

(kelompok) UMKM. 

Sentra UMKM ataupun 

paguyuban UMKM ini diharapkan 

membantu dalam memajukan usaha 

UMKM terutama dalam memasarkan 

produk. Kesamaan tujuan dan 

wilayah merupakan salah satu ciri 

terbentuknya modal sosial yang dapat 

membantu tumbuh dan 

berkembangnya UMKM. Hal tersebut 

merupakan modal sosial komunitas 

yang menempatkan wilayah bersama 

sebagai tempat tinggal, sedangkan 

kelompok adalah individu-individu 

yang tergabung karena kesamaan 

kepentingan atau identitas, dan 

lokalitas adalah seperangkat 

kedekatan yang hidup dalam 

komunitas (Yustika, 2012).  

Modal sosial akan lebih 

mudah terwujud sebab telah menjadi 

bagian dari kehidupan pelaku usaha 

UMKM yang selalu melakukan 

hubungan sosial di antara mereka dan 

tidak membutuhkan berbagai 

persyaratan dalam mewujudkannya. 

Selain itu, modal sosial akan 

melahirkan perilaku sosial seperti 

empati dan altruistik. Dengan 

terwujudnya perilaku moral ini, maka 

dapat diharapkan terjadi hubungan 

yang harmonis antara pelaku usaha 

dan lingkungan usahanya sehingga 

tercipta kinerja usaha yang baik bagi 

pelaku UMKM tersebut (Muhar dan 

Setiawan, 2015) 

Modal sosial memiliki sumber 

kearifan lokal yang mengakomodasi 

kepentingan bersama, kebiasaan atau 

tradisi, lembaga pendidikan, ajaran 

agama, lembaga adat dan lain-lain 

yang terwujud dalam jaringan sosial, 

kepercayaan, kebersamaan, tanggung 

jawab sosial, dan partisipasi 

masyarakat  yang mampu 

mewujudkan kemandirian, toleransi, 

perilaku kooperatif dan sikap 

partisipatif dalam komunitas. 

Sementara potensi modal sosial antara 

lain ada nilai dan norma yang 

berdasarkan kepercayaan (trust) 

untuk mengatur kepentingan bersama 

dalam sebuah kepemimpinan sosial, 

terdapat lembaga atau institusi yang 

berkontribusi dalam memberi  

layanan untuk kepentingan bersama, 

terdapat tokoh masyarakat yang 

terpercaya dan dipercaya warga 

komunitas untuk mewujudkan tujuan 
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bersama (Cahyono&Adhiatna, 2012; 

Abdullah, 2013; Ikawati&Nurohmat, 

2014). 

Penelitian ini akan membahas 

tentang bagaimana modal sosial 

memiliki peran dalam UMKM 

terutama dalam paguyuban UMKM. 

Peranan modal sosial dalam 

paguyuban ini akan memberikan 

kontribusi kepada masyarakat 

ataupun pemerintah daerah yang 

menaungi keberlanjutan UMKM agar 

mampu memberikan formula yang 

tepat dalam membina dan 

mengembangkan UMKM. Kajian 

tentang modal sosial telah banyak 

dilakukan tetapi bagaimana proses 

kepercayaan dalam modal sosial 

tersebut berperan dalam sebuah 

komunitas belum banyak dilakukan 

penelitian. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep UMKM 

Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) memiliki 

pengertian yang berbeda-beda 

terutama dalam klasifikasi 

penggolongannya. Kementrian 

Koperasi dan UKM menggolongkan 

suatu usaha sebagai usaha kecil jika 

memiliki omset kurang dari Rp 1 

milyar per tahun. Untuk usaha 

menengah batasannya adalah usaha 

yang memiliki omset antara Rp 1 

sampai dengan Rp 50 milyar per 

tahun. Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan menetapkan bahwa 

industri kecil dan menengah adalah 

industri yang memiliki nilai investasi 

sampai dengan Rp 5 milyar. 

Sementara itu usaha kecil di bidang 

perdagangan dan industri juga 

dikategorikan sebagai usaha yang 

memiliki aset tetap kurang dari Rp 

200 juta dan omzet per tahun kurang 

dari Rp 1 milyar. Bank Indonesia (BI) 

menggolongkan usaha kecil dengan 

merujuk pada UU No 20 tahun 2008, 

sedangkan untuk usaha menengah BI 

menentukan sendiri kriteria aset 

tetapnya dengan besaran yang 

dibedakan antara industri manufaktur 

(Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non 

manufaktur (Rp 200 – 60 juta). Badan 

Pusat Statistik (BPS) menggolongkan 

suatu usaha berdasarkan jumlah 

tenaga kerja. Usaha mikro adalah 

usaha yang memiliki pekerja 1-5 

orang.  Usaha kecil adalah usaha yang 

memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha 

menengah memiliki pekerja 20-99 

orang dan usaha besar memiliki 
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pekerja sekurang-kurangnya 100 

orang. 

Pengertian Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

sering digunakan adalah menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008. Menurut UU No 20 tahun 2008 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang dimaksud dengan 

usaha mikro, yaitu usaha produktif 

milik`orang perorangan atau badan 

usaha milik perorangan dengan 

kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dan memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp 

3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Sedangkan yang dimaksud 

dengan usaha menengah, yaitu usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dengan memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta`rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah). 

Konsep Modal Sosial  

Beberapa ahli telah 

mendifinisikan modal sosial dari sisi 

yang berbeda. Modal sosial 

merupakan hubungan yang tercipta 

berdasarkan norma-norma yang 
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membentuk kualitas dan kuantitas 

hubungan sosial dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai perekat dalam 

menciptakan kesatuan masyarakat. 

Sehingga modal sosial akan 

mewujudkan kemampuan masyarakat 

untuk bekerja sama, demi mencapai 

tujuan-tujuan bersama, di dalam 

berbagai kelompok dan organisasi 

sehingga menjadi satu kekuatan yang 

sangat penting bukan hanya bagi 

kehidupan ekonomi akan tetapi juga 

setiap aspek eksistensi sosial yang 

lain.  

Modal sosial merupakan nilai-

nilai atau norma-norma informal yang 

dimiliki bersama diantara para 

anggota suatu kelompok yang 

memungkinkan terjalinnya kerjasama 

diantara merekasehingga 

memungkinkan efisiensi dan 

efektifnya koordinasi dan kerjasama 

untuk keuntungan dan tujuan bersama 

sehingga memungkinkan terjadinya 

keberlanjutan produktifitas.  Sehingga 

modal sosial akan menjadi hubungan 

yang terjadi dan diikat oleh suatu 

kepercayaan (trust), saling pengertian 

(mutual understanding), dan nilai-

nilai bersama (shared value) yang 

mengikat anggota kelompok untuk 

membuat kemungkinan aksi bersama 

dapat dilakukan secara efisien dan 

efektif (Burt, 1992; Cox, 1995; 

Fukuyama, 1995; Coleman, 1999; 

Solow, 1999; Cohen&Prusak, 2001; 

Hasbullah, 2006; Supriono, 2008; 

dalam Cahyono&Adhiatma, 2012). 

Tipologi dalam modal sosial 

yang merupakan wujud dari energi 

atau kekuatan yang dapat 

mengoptimalkan potensi modal 

lainnya. Tipologi modal soial tersebut 

meliputi modal sosial sebagai 

perekat/pengikat, modal sosial 

sebagai jembatan dan modal sosial 

sebagai koneksi atau akses. Dalam 

pemberdayaan masyarakat modala 

sosial menjadi dasar terwujudnya 

modal manusia, modal lingkungan, 

dan modal financial.  

Thobias, et.al (2013) 

menyatakan unsur dalam modal sosial 

unsur pokok yang pasti ada adalah 

participation in a network (partisipasi 

dalam jaringan), reciprocity 

(pertukaran hak), trust (percaya), 

sosial norms (norma sosial), values 

(nilai), dan proactive action (tindakan 

proaktif). Pengaruh modal sosial 

dalam memperkuat kinerja organisasi 

adalah mempengaruhi sukses 

pekerjaan/profesional, membantu 

pekerja menemukan pekerjaan dan 
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menciptakan portofolio pekerja yang 

lebih baik di organisasi, memfasilitasi 

pertukaran sumber daya antarunit, 

memotivasi pembaruan, penciptaan 

modal intelektual, dan efisiensi 

multifingsi tim/kelompok, 

mengurangi perubahan pekerjaan 

karyawan, memperkuat hubungan 

dengan pemasok, jaringan produksi 

regional dan pembelajaran organisasi 

(Yustika, 2012). 

Aspek kepercayaan 

merupakan bagian penting dalam 

modal sosial, sehingga modal sosial 

dalam UMKM merupakan suatu 

bentuk kepercayaan berdasarkan 

norma-norma dalam masyarakat 

untuk mencapai tujuan yang efektif 

dan efisien sebagai dasar organisasi 

kelompok untuk mengembangkan 

produktifitas. Dengan pengembangan 

produktifitas ini akan mampu 

memfasilitasi pertukaran antar unit, 

memotivasi pembaharuan dan 

meningkatkan kesusksesan individu 

dan kelompok. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnometodologi. 

Penelitian kualitatif adalah realitas 

sosial, memiliki arti dalam 

kebudayaan, lebih fokus pada proses 

interaksi dan kegiatan, kebenaran 

menjadi salah satu kunci utama, 

keadaan saat ini merupakan bukti 

eksplisit, penggabungan antara teori 

dan data, beberapa kasus dan 

subyektif, merupakan analisa tematik 

dan peneliti terlibat di dalamnya 

(Neuman, 2006). Sedangkan 

pendekatan etnometodologi 

memperlakukan realitas obyektif 

sebagai hasil yang interaktif dan 

diskursif. Deskripsi, cerita atau hasil 

laporan merupakan satu kesatuan 

yang membentuk dunia sosial. 

Pendekatan ini tidak hanya dilakukan 

untuk menggali informasi lewat 

wawancara mendalam namun lebih 

mengandalkan percakapan yang 

terjadi secara alami untuk 

menjelaskan bagaimana interaksi 

sehari-hari memproduksi tatanan 

sosial. Informasi dari pembicaraan 

informan tersebut bukan merupakan 

hasil yang dinilai akurat atau tidak 

tetapi lebih kepada penciptaan realitas 

tersebut (Denzin dan Lincoln, 2009). 

Pengukuran modal sosial 

hampir tidak mungkin dilakukan 

karena tiga alasan. Pertama karena 

modal sosial bersifat multidimensi, 
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sehingga membutuhkan unit dan level 

analisis yang berbeda. Kedua, sifat 

dan bentuk modal sosial yang 

berubah sepanjang waktu sebagai 

wujud keseimbangan antara 

organisasi informal dan kelembagaan 

formal dan ketiga karena tidak ada 

survey dalam rentang waktu yang 

lama untuk mengukur modal sosial 

sehingga pengukuran variabel hanya 

berdasarkan indek yang diperkirakan. 

(Yustika, 2012) 

Jenis dan Sumber Data 

Sumber data diperoleh pada 

tahun 2014-2015. Data dalam 

penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang telah diperoleh 

dari sumber kedua yang telah 

dipublikasikan, seperti dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan 

Badan Pusat Statistik. Sedangkan data 

primer merupakan data yang langsung 

diperoleh dari responden dan 

narasumber, dengan menggunakan 

beberapa teknik, yaitu: pengamatan, 

in depth interview (wawancara 

mendalam), dokumentasi, Focus 

Group Discussian (FGD), dan 

observasi partisipatif.  

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan 

purposive sampel pada UMKM di 

Kabupaten Pasuruan dengan 20 

sampel UMKM dengan pembagian 15 

UMKM berada pada paguyuban 

UMKM sedangkan 5 UMKM bukan 

merupakan anggota paguyuban.  

Indikator dan Parameter Modal 

Sosial 

Parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai pedoman 

awal dalam wawancara merupakan 

modifikasi dari Primadona (2012) 

1. Partisipasi dilihat dari : kerelaan 

membangun jaringan kerjasama antar 

sesama, keterbukaan dalam 

melakukan hubungan atau jaringan 

sosial/kerja, keaktifan dalam 

penyelesaian konflik, keaktifan dalam 

memelihara dan mengembangkan 

hubungan atau jaringan sosial/kerja, 

2. Kepercayaan (trust) dilihat dari : 

tingkat kepercayaan terhadap sesama, 

tingkat kepercayaan terhadap norma 

yang berlaku, tingkat kepercayaan 

terhadap ketua paguyuban dan 

pengurus lainnya, kepercayaan 

terhadap anggota dalam satu 

kelompok 

3. Ketaatan terhadap norma, dilihat 

dari: tingkat ketaatan terhadap norma 

yang dianut, tingkat kepercayaan 
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terhadap norma yang berlaku, tingkat 

ketaatan terhadap aturan pemerintah. 

4. Kepedulian terhadap sesama, dapat 

dilihat dari: kepedulian terhadap 

sesame anggota kelompok, kedekatan 

dengan orang yang diberi perhatian, 

sumber motivasi untuk 

memperhatikan dan membantu orang 

lain. 

 

PEMBAHASAN 

Jawa Timur merupakan salah 

satu provinsi yang memiliki UMKM 

terbesar dengan jumlah 6.825.931 

dengan jumlah tenaga kerja 

11.117.439 orang. Sebagai salah satu 

provinsi dengan perkembangan 

ekonomi yang cukup pesat sektor 

UMKM sangat menopang 

perekonomian di Jawa Timur. Pada 

tabel 4.1 dibawah ini adalah jumlah 

UMKM dan tenaga kerja di sektor 

UMKM untuk peringkat 10 besar 

kota/kabupaten di Jawa Timur pada 

tahun 2015. 

Tabel 4.1. Jumlah UMKM dan 

Tenaga Kerja Jawa Timur tahun 2015  

Kota/Kabupaten Jumlah 

UMKM 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

JEMBER 424,151 729,962 

MALANG 414,516 826,375 

BANYUWANGI 296,706 501,379 

BOJONEGORO 281,967 471,481 

SUMENEP 269,005 486,196 

KOTA 

SURABAYA 

260,762 466,779 

BLITAR 255,622 406,719 

LAMONGAN 252,734 421,825 

KEDIRI 251,493 397,327 

PASURUAN 248,802 403,965 

Sumber : Dinas UMKM Provinsi Jawa 

Timur, 2016 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat 

bahwa Kabupaten Jember memiliki 

jumlah UMKM terbesar di Jawa 

Timur sedangkan Kabupaten Malang 

mempunyai jumlah tenaga kerja 

terbesar yang bekerja di sektor 

UMKM. Pada penelitian ini akan 

mengambil Kabupaten Pasuruan 

sebagai salah satu sampel dari 

UMKM yang akan diteliti. Penelitian 

ini mengambil responden 20 UMKM 

yang tersebar di Kabupaten Pasuruan 

dengan pembagian 5 UMKM yang 

bukan tergabung dalam paguyuban 

dan 15 UMKM yang tergabung dalam 

paguyuban. Kelompok paguyuban 

UMKM Kabupaten Pasuruan yang 

dijadikan penelitian adalah 

Paguyuban UMKM ‘Fokus’. 

Pemisahan responden ini bertujuan 

untuk melihat hasil modal sosial 

antara UMKM yang bukan berada 
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pada paguyuban dan memiliki 

paguyuban. Untuk tetap menjaga 

kerahasiaan masing-masing 

responden yang diwawancarai secara 

terpisah, identitas UMKM hanya 

inisial dan nama panggilan dari 

pemilik. Tabel 4.2 merupakan daftar 

nama responden, jenis usaha dan 

keanggotaan UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal mula terbentuknya 

paguyuban adalah luasnya wilayah 

Kabupaten Pasuruan yang tidak 

memungkinkan untuk menyebarkan 

informasi dari dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Pasuruan 

sehingga difasilitasi untuk dibuat 

koordinator. Seiring berjalannya 

waktu, dengan inisiatif dari beberapa 

pemilik UMKM maka dibuatlah 

paguyuban UMKM. Pada awal 

berdiri paguyuban tersebut tidak 

berjalan dengan baik sehingga 

mengalami beberapa kali perombakan 

dan perpindahan anggota. Hingga 

akhirnya Paguyuban ‘Fokus’ 

merupakan hasil regenerasi dari 

paguyuban terdahulu yang belum 

mampu memiliki kesamaan tujuan 

dan kepercayaan. Perpecahan dalam 

kelompok seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Agus (pemilik UMKM 

CTS) karena keinginan beberapa 

orang yang ingin jadi pemimpin di 

paguyuban dan tujuan yang berbeda 

antar anggota. 

 ‘Saya dulu merupakan pioner 

bersama pak nawa dan tiga orang 

lainnya, tetapi paguyuban ini lama-

lama kegiatannya tidak jelas dan 

masing-masing malah membuat 

kelompok-kelompok kecil lagi 

dibawahnya, karena itulah akhirnya 

saya keluar dan berjalan sendiri. 

Tetapi untuk tali silaturahmi tetap 

terjaga, kita hampir seluruh 
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kabupaten kenal satu sama lain, tidak 

ada dendam hanya jalannya yang 

berbeda’ 

Tabel 4.2 Responden UMKM  

Sumber : data primer, diolah 

 

 

Modal sosial terbentuk salah 

satunya atas dasar kepercayaan, 

apabila tidak ada kepercayaan antar 

anggota maka keberlanjutan suatu 

organisasi akan berhenti karena 

tujuan tidak akan tercapai. Setelah 

terbentuk menjadi paguyuban yang 

memiliki kesamaan tujuan dan 

kepercayaan yang sama, paguyuban 

‘Fokus’ berjalan cukup solid terutama 

dalam menerima anggota baru. 

Selama hampir lima tahun berdiri 

paguyuban ini mampu memiliki 

anggota hampir 50 UMKM di 

Kabupaten Pasuruan. Dengan 

banyaknya anggota paguyuban ini 

dipecah menjadi dua wilayah yaitu 

wilayah utara dan wilayah selatan 

untuk memudahkan koordinasi. 

Partisipasi 

Partisipasi merupakan salah 

satu indikator modal sosial dalam 

keaktifan dalam mengembangkan 

jaringan dan menyelesaikan konflik. 

Partisipasi dalam paguyuban ‘Fokus’ 

dapat dilihat dari sisi anggota maupun 

ketua. Paguyuban ini memiliki 

pertemuan rutin dalam satu bulan 

dengan lokasi berkeliling antar satu 

anggota ke tempat anggota lain 

ataupun di showroom. Showroom ini 

merupakan salah satu tempat yang 

secara khusus disewa untuk 

menempatkan barang-barang hasil 

NO Nama 
UMKM 

Pemilik Jenis 
Usaha 

Keanggotaan 

1 INS Nasir Kerajinan 
Perak 

Non 
Paguyuban 

2 CTS Agus Keripik 
Buah 

Non 
Paguyuban 

3 MSY Ismad Yogurt Non 
Paguyuban 

4 WWW Ratih Jamu 
herbal 

Non 
Paguyuban 

5 RAB Maryanto Sepatu 
bordir 

Non 
Paguyuban 

6 HMS Ali Perhiasan Non 
Paguyuban 

7 GGM Nawa Kopi Paguyuban  

8 TOC Sugeng Catur Paguyuban  

9 SGR Tamanu Teh celup Paguyuban  

10 SLN Dzakaria Keripik 
kulit 

Paguyuban  

11 LSC Ani  Kerajinan 
flanel 

Paguyuban  

12 DNB Muniah Sambal 
botol 

Paguyuban  

13 FAV Indriati Mete pedas Paguyuban  

14 ANC Lasiana Bros rajut Paguyuban  

15 HAN Herlina Keripik  Paguyuban  

16 AIH Sayuni Jamu 
herbal 

Paguyuban  

17 VNC Sri  Kerajinan 
flanel 

Paguyuban  

18 SOE Titin  Olahan lele Paguyuban  

19 KTR Kusno Keripik 
pisang 

Paguyuban  

20 PAM Ruth  Pia Paguyuban  
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produksi anggota paguyuban untuk 

dijual secara langsung ataupun 

dibawa pada saat pameran. Lokasi 

showroom ini terletak di jalan Raya 

Sukorejo sehingga akses kendaraan 

umum dan pribadi dapat terjangkau. 

Pada pertemuan rutin tersebut 

disampaikan informasi terbaru 

ataupun penyampaian permasalahan 

dari anggota. Partisipasi anggota 

dalam paguyuban adalah bersama-

sama untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi anggota 

lain dan mengikuti pameran produk 

apabila dibutuhkan.  

Ketua paguyuban memiliki 

peran yang cukup penting selain 

mengorganisir anggotanya juga harus 

mampu menjalin kerjasama dengan 

toko, retail ataupun pemerintah 

daerah dalam memasarkan produk 

anggotanya. Setiap pelaksanaan 

pameran seperti pameran produk-

produk UMKM, paguyuban akan 

membawa semua produk dari anggota 

untuk dijual ataupun dipamerkan 

dengan sistem bergantian untuk 

anggota yang menjaga produk pada 

waktu pameran berlangsung. 

Sedangkan ketua paguyuban 

bertanggung jawab terhadap masing-

masing produk. Hal tersebut seperti 

yang disampaikan ibu Ruth (pemilik 

UMKM PAM) 

 ‘Kita semua kalau pameran 

harus ikut, dalam arti barang produk 

UMKM kita harus ikut, kita memberi 

catatan pada pak nawa produk dan 

harganya nanti kalau laku uangnya 

tetap diserahkan ke kita. Untuk yang 

jaga stan biasanya gantian masing-

masing anggota kalau pamerannya di 

dalam kota, kalau di luar kota 

biasanya siapa yang bersedia dan 

ada waktu luang’ 

 

Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan merupakan 

bagian terpenting dalam modal sosial, 

karena atas dasar kepercayaan maka 

produktifitas kelompok akan tetap 

terjaga untuk tetap berjalan mencapai 

tujuan bersama. Pada paguyuban 

‘Fokus’ kepercayaan telah terlihat 

pada saat wawancara dan diskusi 

bersama dengan anggotanya. 

Kepercayaan kepada ketua kelompok 

dapat terlihat dari anggota yang mau 

dipimpin oleh satu ketua paguyuban 

dan diorganisasi bersama dalam 

setiap kegiatannya. Anggota merasa 

aman dan tanpa merasa kuatir ketika 

dalam pameran ataupun penjualan 

secara langsung menyertakan produk 
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usahanya kepada ketua paguyuban. 

Indikator kepercayaan masing-masing 

anggota paguyuban pada saat 

menitipkan produk usaha pada saat 

pameran di luar kota bahkan sampai 

waktu satu bulan. Ketua paguyuban 

juga merupakan pemimpin yang dapat 

dipercaya sehingga anggota merasa 

lebih aman. Untuk  kepercayaan lain 

yang ditunjukkan adalah kepercayaan 

atas penyelesaian masalah dalam 

kelompok sehingga menyampaikan 

permasalahan usaha antar anggota 

menjadi salah satu solusi ketika 

dibutuhkan. 

Ketaatan terhadap Norma 

Ketaatan terhadap norma 

merupakan salah satu parameter 

dalam modal sosial. Indikator 

ketaatan terhadap norma 

menggunakan tingkat ketaatan 

terhadap norma yang dianut, tingkat 

kepercayaan terhadap norma yang 

berlaku, tingkat ketaatan terhadap 

aturan pemerintah. Dalam penelitian 

ini norma yang digunakan adalah 

kejujuran, saling menghargai dan 

toleransi. Norma kejujuran dapat 

dilihat dari ketua paguyuban yang 

tidak mengurangi uang penjualan 

hasil penitipan produk usaha 

anggotanya ketika dititipkan selama 

pameran hasil produk UMKM. Saling 

menghargai terlihat dari sikap 

masing-masing anggota yang lebih 

tua dan tidak membeda-bedakan 

antara anggota baru dan lama. 

Berbagai ilmu baru yang diperoleh di 

bagi antar sesama anggota demi 

kebaikan kelompok.  

Selain itu ketaatan terhadap 

aturan pemerintah juga dilakukan 

oleh paguyuban ‘Fokus’, beberapa 

diantaranya adalah dengan saling 

membantu dalam pengurusan ijin 

Industri Rumah Tangga (P-IRT), 

sertifikasi halal, BPOM, SIUP dan 

pengurusan NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak). Beberapa pelatihan dan 

pendampingan yang dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dan Dinas Koperasi dan UMKM juga 

diikuti oleh anggota paguyuban 

‘Fokus’.  

Kepedulian Terhadap Sesama 

Indikator modal sosial untuk 

kepedulian terhadap sesama adalah 

kepedulian terhadap sesama anggota 

kelompok, kedekatan dengan orang 

yang diberi perhatian, sumber 

motivasi untuk memperhatikan dan 

membantu orang lain. Dari semua 

indikator tersebut dapat dilihat pada 

anggota paguyuban ‘Fokus’. Setiap 
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permasalahan yang terjadi selalu 

dipecahkan secara bersama-sama dan 

diusahakan bantuan sesama anggota. 

Ibu Indriati menceritakan sebagai 

berikut, 

 ‘…beberapa produk kita 

diterima di salah satu retail terbesar 

di Indonesia, seperti mete pedas saya, 

kopi pak nawa dan kripik kulit ceker 

pak dzakaria. Kalau masuk ke retail 

seperti itu minimal yang kita kirim 

antara 1000-5000 pieces sedangkan 

uangnya baru kita terima tiga bulan 

kemudian, belum lagi syarat-syarat 

lain yang tentang kerusakan dan 

kadaluarsa. Awalnya pak dzakaria 

tidak mau karena perputaran 

uangnya lama dan bahan baku kulit 

ceker itu sulit, tapi akhirnya kami 

berembug bersama untuk menangani 

permasalahan pak dzakaria. Akhirnya 

salah satu anggota kami punya akses 

pada pedagang ayam yang sesuai 

dengan kualitas yang diminta, 

sehingga permasalahan 

terpecahkan.’  

Permasalahan dari salah satu 

UMKM menjadi permasalahan 

bersama bagi anggota lain, sehingga 

keinginan untuk membantu sangat 

kuat. Bagi anggota paguyuban yang 

dibantu tetap akan membantu anggota 

lain yang juga membutuhkan. Bentuk 

tolong-menolong ini dalam anggota 

non paguyuban tidak terlihat, bahkan 

UMKM non paguyuban juga tidak 

mengenal UMKM yang berada dalam 

satu wilayah. Kecenderungan UMKM 

yang tidak tergabung dalam 

paguyuban menyelesaikan 

permasalahan secara mandiri 

sehingga penyelesaian permasalahan 

terkadang berjalan lama. 

Modal sosial sebagai bagian 

dari paguyuban UMKM ‘Fokus’ 

menjadi salah satu faktor untuk 

membentuk keberhasilan dan 

perkembangan UMKM tersebut. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh masing-masing UMKM dapat 

terselesaikan dalam paguyuban, 

sehingga paguyuban merupakan suatu 

perkumpulan bersama dalam 

menyusun visi, misi, penyelesaian 

masalah, perkembangan UMKM dan 

keberhasilan bersama. Modal sosial 

sangat diperlukan dalam membangun 

UMKM awal dan berkembang 

menjadi besar.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Modal sosial dalam 

paguyuban merupakan salah satu 

faktor keberhasilan dan 
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perkembangan UMKM sehingga 

sebagai jembatan untuk 

menyelesaikan permasalahan dan 

membantu perkembangan UMKM. 

Indikator modal sosial diantaranya 

adalah partisipasi, kepercayaan, 

ketaatan terhadap norma dan 

kepedulian terhadap sesama. Dalam 

paguyuban ‘Fokus’ empat indikator 

modal sosial tersebut terlihat dalam 

keseharian dan interaksi antar sesama 

anggota paguyuban, sehingga 

keberadan paguyuban sangat 

membantu dalam perkembangan 

UMKM. 

Pendekatan modal sosial 

dalam mengembangkan UMKM 

dapat menjadi salah satu metode yang 

digunakan oleh pemangku kebijakan 

untuk mengembangkan embrio 

UMKM agar dapat berkembang dan 

menyesuaikan dengan perkembangan 

industri rumah tangga. Dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi 

Asean dan amsuknya produk-produk 

dari luar negeri dengan mudah, 

kebijakan yang berpihak pada industri 

kecil sangat diperlukan terutama 

sebagai salah satu bentuk proteksi 

bagi produk lokal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat 

meningkatan keaktifan belajar siswa SMA. Subyek penelitian adalah kelas XI-IPS SMAI Hasyim 

Asyari Batu TA. 2015/2016 yang berjumlah 28 siswa. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan 

kelas. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Teknik analisis yaitu analisis deskriptif. 

Strategi yang digunakan yaitu everyone is a teacher here. Hasil penelitian terdapat peningkatan 

keaktifan jumlah siswa antara siklus I ke siklus II yaitu sebesar 50% pada siklus I meningkat 

menjadi 75% pada siklus II. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Lingkungan Hidup, Keaktifan, Strategi everyone is a teacher here 

 

 

Pendidikan lingkungan hidup 

merupakan salah satu kompetensi dari 

materi yang ada dalam pelajaran 

geografi yang harus dikuasai siswa 

pada sekolah tingkat menengah atas. 

Materi tersebut diajarkan supaya 

siswa tahu pentingnya lingkungan 

hidup bagi kelangsungan hidup. 

Masalah-masalah yang sering muncul 

ketika materi tersebut diajarkan, yaitu 

rendahnya keaktifan belajar siswa. 

Keaktifan belajar siswa yang 

rendah tersebut disebabkan oleh 

beberapa factor, diantaranya siswa 

kurang memperhatikan materi yang 

diajarkan guru. Para siswa sibuk 

dengan kegiatannya sendiri yang 

tidak ada kaitannya dengan pelajaran, 

misalnya berbicara dengan teman, 

bercanda, menggambar kartun 

kesayangan, ada yang melamun dan 

bengong. Siswa kurang sekali 

membaca materi yang disampaikan 

guru dan siswa jarang sekali 

berargumen dan bertanya padahal 

belum paham tentang materi yang 

dipelajari. Siswa tidak menjawab 

pertanyaan dan cenderung diam 

bahkan siswa kurang aktif mencatat 

materi yang disampaikan guru. 

Melihat kondisi di atas, 

tampaknya guru belum mampu 

melakukan kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan dan menarik. 

Materi yang disampaikan lebih 

banyak menggunakan metode 

ceramah dan terkesan monoton. 

Akibat yang ditimbulkan siswa 

menjadi pasif terhadap materi 

pelajaran khususnya materi 

mailto:sofyanagus380@yahoo.co.id
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lingkungan hidup. Sebenarnya materi 

lingkungan hidup yang ada pada 

pelajaran geografi merupakan materi 

yang menarik jika materi tersebut 

disampaikan dengan metode yang 

berpusat pada siswa, sehingga siswa 

bebas untuk mengekspresikan 

kemampuan yang dimiliki, karena 

materi ini mengandung materi bukan 

hanya berupa konsep-konsep saja, 

tapi juga realita yang ada pada 

lingkungan sekitar. 

Cara yang digunakan untuk 

mengatasi masalah diatas perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas. 

Strategi yang digunakan yaitu strategi 

yang mampu mengaktifkan siswa, 

sehingga siswa terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. Oleh sebab itu strategi 

yang digunakan untuk mengatasi 

permasalah yang ada di SMAI 

Hasyim asyari yaitu strategi everyone 

is a teacher here. Strategi ini 

merupakan strategi yang memberikan 

kesempatan pada setiap siswa untuk 

berperan sebagai guru bagi kawan-

kawannya. Dengan begitu siswa yang 

tadinya tidak terlibat, akan ikut 

terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran (Zaini 2011: 63). 

Langkah-langkah dari strategi 

everyone is a teacher here yaitu siswa 

dibentuk kelompok, tiap kelompok 

dibagi materi ajar untuk dibaca. 

Kemudian guru membagikan kertas 

kosong pada siswa di masing-masing 

kelompok untuk membuat 

pertanyaan, setelah itu pertanyaan 

yang telah dibuat ditukarkan dengan 

kelompok lain. Kemudian siswa pada 

masing-masing kelompok diberikan 

kesempatan untuk memikirkan 

jawabannya. Setelah itu siswa 

diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan. Dengan 

pengajaran sesama siswa ini, 

diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Lingkungan hidup merupakan 

materi yang tepat untuk diterapkan 

dengan strategi everyone is a teacher 

here karena dengan materi ini siswa 

akan lebih paham karena secara tidak 

langsung berhubungan dengan 

lingkungan, sehingga siswa tahu 

kejadian-kejadian apa yang ada di 

lingkungan mereka, selain dari materi 

yang disampaikan guru. Sehingga 

dengan begitu mampu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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Berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah pendidikan 

lingkungan hidup dapat meningkatkan 

keaktifan siswa SMA. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Lingkungan hidup yaitu 

kawasan hidup manusia, hewan dan 

tumbuhan yang mempengaruhi 

perkembangan kehidupan baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan hidup merupakan salah 

satu materi yang ada dalam pelajaran 

geografi kelas XI. Dengan materi ini 

diharapkan siswa dapat menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dengan 

kehidupan sehari-hari, dan dengan 

materi lingkungan hidup siswa dapat 

lebih aktif lagi khususnya dalam 

kegiatan belajar di sekolah. Hal ini 

dikarena dalam kehidupan sehari-hari 

siswa selalu berhubungan dengan 

lingkungan. 

Keaktifan belajar merupakan 

kegiatan atau kesibukan  peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah maupun di luar sekolah yang 

menunjang keberhasilan belajar 

siswa. Menurut Diedrich dalam 

Hamalik (2011: 172) mengemukakan 

bahwa aktivitas belajar dibagi 

menjadi 8 kelompok yaitu aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas 

menulis, aktivitas mendengar, 

aktivitas menggambar, aktivitas 

motorik, aktivitas mental dan aktivitas 

emosional. 

Strategi pembelajaran yaitu 

kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik dan efektif. Menurut Djamarah 

(2002: 5) strategi jika dihubungkan 

dengan belajar mengajar dapat 

diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru-siswa dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.  

Strategi pembelajaran aktif 

yaitu  model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan 

siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Menurut Hartono 

(2007: 39) pembelajarn aktif pada 

dasarnya berusaha untuk memperkuat 

dan memperlancar stimulus dan 

respon siswa dalam pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan, tidak 

menjadi hal yang membosankan bagi 
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mereka. Strategi everyone is a teacher 

here yaitu strategi yang efektif untuk 

meningkatkan keaktifan siswa.  

Menurut Zaini (2008:60) bahwa 

strategi everyone is a teacher here 

merupakan strategi yang tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara 

keseluruhan maupun secara 

individual. Hal ini juga diperkuat oleh 

pendapat Silberman (2009: 63) bahwa 

strategi pembelajaran yang bagus 

adalah ketika siswa mampu menjadi 

guru bagi siswa lainnya, sebab apa 

yang diajarkan kepada sesame berarti 

ia mampu menguasai materi. 

Peningkatan keaktifan melalui 

penerapan strategi everyone is a 

teacher here dinyatakan dalam hasil-

hasil penelitian terdahulu. Hasil 

penelitian yang dilakukan Daryoto 

(2014) dalam penelitian tentang 

penerapan metode everyone is a 

teacher here dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam untuk 

meningkatkan keaktifan siswa kelas 

VA SDN Sumberarum 1 Kecamatan 

Tempuran Kabupaten Magelang. 

Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan keaktifan siswa dari 

64,28% pada siklus I meningkat 

menjadi 78,57% pada siklus II.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian 

tindakan kelas, yang dilakukan dalam 

dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Masing-masing siklus terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Subyek pada dalam penelitian ini 

yaitu kelas XI-IPS SMAI Hasyim 

Asyari Batu yang berjumlah 28, yang 

dilakukan pada semester genap tahun 

ajaran 2015/2016.Waktu penelitian 

yaitu Mei 2016.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi berupa 

lembar observasi keaktifan siswa. 

Keaktifan siswa diukur dengan 

indicator 1) Aktivitas Lisan, 2) 

Aktivitas visual, 3) Aktivitas menulis. 

Teknik analaisis dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif. 

 

% keaktifan siswa = ∑ � � � g  aktif  x 100 

                                 ∑� ��  � �     

 

Skor perhitungan hasil rumus 

tersebut di atas kemudian 

diklasifikasikan sesuai kriteria 

rentangan pada tabel 1 berikut. 

 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1423 

 

 

 

Tabel 1. Kriteria Keaktifan Siswa 

Nilai Interval Kriteria 

100 – 80 Sangat aktif 

79 – 60 Aktif 

59 – 40 Cukup aktif 

39 – 20 Kurang aktif 

≥ 19 Tidak aktif 

 

Skor perolehan pada setiap siklus 

dikatakan berhasil apabila 75 % siswa 

telah memenuhi kriteria keaktifan 

minimal aktif ( 60 – 79 ) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah keaktifan siswa pada 

siklus I yaitu sangat aktif sebesar 

17,86%, aktif sebesar 32,14%, cukup 

aktif sebesar 10,71%, kurang aktif 

sebesar 21,43%, dan tidak aktif 

sebesar 17,86%. Pada siklus II jumlah 

keaktifan siswa yaitu sangat aktif 

sebesar 28,57%, aktif sebesar 

46,43%, cukup aktif sebesar 17,86%, 

kurang aktif sebesar 3,57%, dan tidak 

aktif sebesar 3,57%. 
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Berdasarkan data diatas terdapat 

peningkatan jumlah siswa yang aktif 

dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 

50 % pada siklus I meningkat menjadi 

75% pada siklus II.  

Peningkatan jumlah keaktifan 

belajar siswa yang terjadi dari siklus I 

ke siklus II, membuktikan bahwa hal 

ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Daryoto bahwa terdapat 

peningkatan keaktifan siswa dari 

64,28% pada siklus I meningkat 

menjadi 78,57% pada siklus II.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat peningkatan jumlah siswa 

yang aktif yang dilihat dari indicator 

aktifitas lisan, aktifitas visual, dan 

aktivitas menulis dengan 

menggunakan strategi everyone is a 

teacher here. Peningkatan jumlah 

keaktifan siswa pada siklus I ke siklus 

II yaitu sebesar 50 % pada siklus I 

meningkat menjadi 75% pada siklus 

II. 
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PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MELALUI INOVASI PRODUK 

 (STUDI KASUS PADA BISNIS TELUR ASIN  

“YEKTI WALUYO WONODADI” BLITAR JAWA TIMUR) 

 
Sri Handayani1), Qoridatul Munawaroh2) 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  
email: yaniimam04@gmail.com 

Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak 
Untuk mengembangkan sebuah bisnis dapat dilakukan dengan banyak cara. Bisnis yang dilakukan 

harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah menguntungkan dan dapat memiliki prospek untuk dapat 

dikembangkan. Oleh karena itu untu mengembangkan bisnis salah satu caranya yaitu dapat 

dilakukan melalui inovasi produk dengan memberikan varian rasa pada bisnis telur asin. Inovasi 

baru pengolahan telur asin aneka rasa akan menjadi sebuah peluang usaha baru. Usaha telur asin 

aneka rasa ini perlu dibuat, selain untuk menambah variasi baru, telurasin yang beraneka ragam 

ini juga untuk memenuhi asupan gizi, terutama bagi orang yang tidak menyukai telur dengan rasa 

asin. Produk telur asin masih bisa dikembangkan dalam berbagai rasa, seperti rasa bawang, rasa 

cabai, dan rasa udang. Aneka rasa telur asin bisa menambah keanekaragaman makanan khas yang 

bias diproduksi sesuai permintaan pasar. Dengan adanya penambahan aneka rasa baru diharapkan 

penjualan telur asin semakin meningkat serta daya minat beli masyarakat semakin bertambah 

banyak dan dapat menambah keanekaragaman makanan khas yang bias diproduksi sesuai 

permintaan pasar. Hal  ini terlihat di laporan keuangan bahwa penjualan telur asin semakin 

meningkat setiap minggu pada penjualan bulan pertama dan akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan yang diperoleh. Selain itu telur asin aneka rasa ini sangat cocok dikonsumsi oleh siapa 

saja terutama oleh anak balita (membutuhkan protein 15 gram per hari). Berdasarkan penelitian 

ini, dapat disarankan agar lebih mengembangkan bisnis ini sebab bisnis telur asin aneka rasa ini 

sangat menjanjikan sebagai usaha wiraswasta serta bahan dan alat yang digunakan sangat 

terjangkau. Selain itu juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penduduk 

sekitar. 

 
Kata Kunci : Inovasi Produk, Bisnis Telur Asin, Wirausaha 

 

 
Semakin berkembang 

pesatnya dunia usaha di era globalisasi 

dan semakin banyaknya perusahaan 

baru. Sehingga menjadikan 

perusahaan-perusahaan lebih efektif  

menjalankan roda organisasinya 

dengan tujuan perusahaan dapat 

mencapai target untuk memperoleh 

laba yang tinggi dalam jangka panjang 

ataupun pendek. Karena itu seorang 

wirausaha harus mampu dalam 

memilih dan memilah suatu usaha 

yang diminati dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pada umumnya. Selain itu 

sikap inovatif dan kreatif juga sangat 

diperlukan oleh setiap usahawan agar 

produknya lebih dikenal oleh 

masyarakat, disamping ketatnya 

persaingan dalam dunia usaha. Oleh 

karena itu pemilihan usaha yang tepat 

sangatlah diperlukan. 

 Dalam pemilihan usaha yang 
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tepat di perlukan pemikiran yang 

matang dan disesuaikan juga dengan 

kemampuan, bakat dan minat yang  

dimiliki. Supaya kelak seseorang lebih 

bersungguh-sunguh, berusaha dengan 

keras dan mencintai pekerjaannya. 

Selain itu kita juga harus pandai 

melihat situasi ataupun permasalahan 

yang terjadi di masyarakat yang dapat 

dijadikan sebagai suatu peluang usaha 

dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Salah satu permasalahan 

yang dihadapi bangsa Indonesia 

adalah merebaknya kasus gizi buruk 

(malnutrisi) dan busung lapar pada 

anak-anak usia dibawah lima tahun 

(balita). Sekitar 1,67 juta anak balita 

(8% dari anak usia 0-4 tahun) berstatus 

sebagai penderita gizi buruk 

(malnutrisi). 

 Kasus malnutrisi ini 

disebabkan kurangnya asupan kalori-

protein yang sebenarnya sangat 

dibutuhkan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan anak-anak. Dimana 

konsumsi protein hewani penduduk 

Indonesia masih sangat rendah yakni 

4,5 gram/kapita/hari, sementara 

konsumsi protein hewani masyarakat 

dunia adalah 26 gram/kapita/hari 

(Rusfidra, 2010). 

Tingkat konsumsi protein 

hewani di Indonesia sangat rendah, 

bahkan masih di bawah standar yang 

ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia 

(FAO)  Berdasarkan ketetapan FAO, 

standar  konsumsi protein hewani 

bangsa Indonesia minimal sebesar 6 

gr/kapita/hari. Namun, saat ini 

masyarakat di Indonesia baru 

mengonsumsi protein hewani 

sebanyak 4,19 gr/kapita/hari. Sumber 

protein hewani yaitu susu, daging, 

ikan, telur dan keju yang mengandung 

asam amino esensial lengkap, lemak 

relatif tinggi dan mengandung laktosa. 

Rendahanya konsumsi protein pada 

anak akan memyebabkan 

terganggunya pertumbuhan, 

meningkatnya resiko terkena penyakit, 

mempengaruhi perkembangan mental, 

menurunkan performans anak di 

sekolah dan menurunkan produktivitas 

tenaga kerja setelah dewasa. Kasus 

malnutrisi yang sangat parah pada usia 

balita dapat menyebabkan bangsa ini 

mengalami loss generation. Akibat 

berikutnya adalah rendahnya daya 

saing SDM bangsa ini dalam era 

globalisasi. 

Penyebab rendahnya konsumsi 

protein hewani dikarenakan rendahnya 
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taraf perekonomian penduduk 

Indonesia. Kurangnya sosialisasi 

tentang pentingnya konsumsi protein 

hewani bagi tubuh. Selain itu, sumber-

sumber protein heawani relatif 

harganya mahal jika dibandingkan 

dengan protein nabati. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sumber protein hewani 

yang mudah dicerna tubuh, enak, 

bergizi dan murah. Salah satunya 

adalah telur, telur merupakan sumber 

protein hewani yang memilik rasa 

yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi 

tinggi. Selain itu telur mudah 

diperoleh dan harganya murah. Telur 

dapat dimanfaatkan sebagai lauk, 

bahan pencampur berbagai makanan, 

tepung telur, obat, dan lain sebagainya. 

Telur terdiri dari protein 13 %, lemak 

12 %, serta vitamin, dan mineral. Nilai 

tertinggi telur terdapat pada bagian 

kuningnya. Kuning telur mengandung 

asam amino esensial yang dibutuhkan 

serta mineral seperti : besi, fosfor, 

sedikit kalsium, dan vitamin B 

kompleks. Sebagian protein (50%) dan 

semua lemak terdapat pada kuning 

telur. Adapun putih telur yang 

jumlahnya sekitar 60 % dari seluruh 

bulatan telur mengandung 5 jenis 

protein dan sedikit karbohidrat. 

Macam-macam telur adalah telur 

ayam, telur bebek atau itik, telur puyuh 

dan lain-lain. 

Telur itik mempunyai 

kandungan yang berbeda yaitu protein 

lebih banyak terdapat pada vagina 

kuning telur. Sebutir telur mempunyai 

kegunaan protein (net protein 

utilization) 100% dibandingkan 

dengan daging ayam (80%) dan susu 

(75%). Berarti jumlah dan komposisi 

asam aminonya sangat lengkap dan 

berimbang, sehingga hampir seluruh 

bagiannya dapat digunakan untuk 

pertumbuhan maupun penggantian 

sel-sel yang rusak. Hampir semua 

lemak dalam sebutir telur itik terdapat 

pada bagian kuningnya, mencapai 

35%, sedangkan di bagian putihnya 

tidak ada sama sekali. Lemak pada 

telur itik terdiri dari trigliserida (lemak 

netral), fosfolipida (umumnya berupa 

lesitin), dan kolesterol. Kandungan 

nilai gizi telur itik secara umum lebih 

tinggi dibandingkan dengan telur 

ayam.  

 Melihat dari permasalahan 

yang terjadi di masyarakat, oleh 

karena itu penulis memutuskan untuk 

memilih bisnis telur asin dengan 

penambahan aneka rasa didalamnya. 
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Penambahan aneka rasa ini bertujuan 

untuk menarik minat beli masyakat 

dan sebagai pilihan kuliner baru yang 

dikemas dengan tampilan yang 

berbeda. Disisi lain bisnis ini masih 

jarang di jumpai terutama pada 

daerah-daerah terpencil. Selain itu 

produk ini juga digemari oleh sebagian 

banyak orang. Terutama di daerah 

Kediri yang merupakan tempat  

pemasaran produk, karena sebagian 

besar kebiasaan masyarakat didaerah 

tersebut mengkonsumsi telur asin 

sebagai lauk disetiap harinya. Hal ini 

merupakan potensi yang sangat 

penting untuk pemasaran produk 

“Telur Asin Yekti Waloyo dengan 

Aneka Rasa”. Selain itu, rata-rata telur 

asin yang dijual di pasaran 

kebanyakan hanya memiliki rasa asin 

saja, sedangkan telur asin aneka rasa 

mempunyai tampilan yang berbeda 

dan masih jarang dijumpai di pasaraan. 

Selain itu harganya juga terjangkau 

oleh masyarakat pada umumnya. 

Sehingga produk ini memiliki 

keunggulan yaitu telur asin yang 

memiliki gizi dan protein tinggi, serta 

aneka rasa dan tampilan unik dan juga 

dapat dijangkau oleh sebagian besar 

masyarakat yang sangat cocok untuk 

dikembangkan. 

 Menambahkan rasa pada telur 

asin merupakan sebuah inovasi dalam 

berdagang telur dan juga akan menjadi 

sebuah peluang usaha baru yang dapat 

dikembangkan. Mengkreasikan telur 

asin aneka rasa juga dapat  

memberikan pilihan baru yang 

berbeda pada konsumen. Adanya 

berbagai Inovasi pengolahan pangan 

merupakan salah satu usaha produsen 

untuk menarik minat konsumen yang 

ada di pasar. Varian rasa yang 

ditonjolkan harus disesuaikan dengan 

standar rasa konsumen pada 

umumnya, diantaranya yaitu telur asin 

rasa bawang, telur asin rasa cabai, telur 

asin rasa udang. 

Tidak jauh beda dengan cara 

membuat telur asin original, yang 

dibutuhkan untuk membuat telur asin 

aneka rasa yaitu hanya cukup 

mencampurkan ekstrak varian rasa 

pada adonan yang sudah diberi garam, 

kemudian diaduk rata. Cara membuat 

ekstrak tersebut adalah dengan 

mengupas maupun membersihkan 

varian rasa yang diinginkan, kemudian 

diblender dengan air secukupnya, lalu 

disaring dan jadikan ekstrak. Cara-

cara ini bisa memberikan rasa yang 
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berbeda dari telur asin biasa menjadi 

telur asin yang luar biasa. Penambahan 

varian rasa hanya akan mempengaruhi 

rasa dari telur asin tersebut, namun 

tidak mempengaruhi warna baik putih 

maupun kuning telurnya. Jadi bila kita 

menambahkan ekstrak rasa maka rasa 

asin telur akan bercampur dengan rasa 

yang kita campurkan begitu pula untuk 

ekstrak rasa yang lain. Sehingga 

inovasi rasa yang akan dibuat nantinya 

dapat bermacam-macam antara lain 

yaitu telur asin rasa pedas, telur asin 

rasa bawang dan telur asin rasa udang. 

Aneka rasa inilah yang akan menjadi 

topik pembahasan nantinya. 

  Dengan adanya penambahan 

aneka rasa baru diharapkan penjualan 

telur asin semakin meningkat serta 

daya minat beli masyarakat semakin 

bertambah banyak dan dapat 

menambah keanekaragaman makanan 

khas yang bisa diproduksi sesuai 

permintaan pasar. Dan diharapkan 

lambat laun bisnis telur asin dengan 

aneka rasa ini dapat dikenal banyak 

orang bahkan keuntungan juga bisa 

semakin meningkat. 

 Berdasarkan penjelasan latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan Judul 

“Pening Katan Pendapatan Usaha 

Melalui Inovasi Produk (Studi 

Kasus Pada Bisnis Telur Asin 

“Yekti Waluyo Wonodadi” Blitar 

Jawa Timur)”. Dalam penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : (1) Untuk 

mengetahui cara memproduksi telur 

asin aneka rasanya, (2) Untuk 

mengetahui manfaat dan kandungan 

gizi telur asin dengan aneka rasa 

terhadap kesehatan, (3) Untuk 

menganalisa perubahan pendapatan 

dan minat beli konsumen terhadap 

adanya telur asin dengan aneka rasa 

baru. 

 

METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi secara 

langsung yang dilakukan pada bisnis 

Telur Asin Yekti Waloyo Aneka Rasa 

yang ada di Wonodadi Blitar Jawa 

Timur yang dilakukan pada bulan Juni 

2015. Hal – hal yang diobservasi yaitu 

terkait laporan keuangan (laporan 

perubahan modal, laporang laba – 

rugi, neraca). Berikut ini akan 

dijelaskan gambar 1 tentang tahapan –

tahapan dalam menjalankan usaha 

Telur Asin: 
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Gambar 1. Tahapan Bisnis Telur Asin 

 

Berdasarkan tahapan 1 dalam 

tahapan bisnis telur asin maka dapat 

diketahui ada 4 tahpan yaitu tahapan 

perencanaan, penerapan, 

pemasaran/distribusi dan pelaporan 

dari kegiatan bisnis telur asin.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan dapat diketahui antara lain 

sebagai berikut: 

 

1. Cara memproduksi telur asin 

aneka rasanya 

Cara untuk memproduksi 

telur asin melalui bebeapa tahap, yaitu 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Proses Pengasinan 

Pengasinan telur umumnya 

dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perendaman dalam larutan garam dan 

perendaman oleh adonan campuran 

garam dengan bubuk bata merah. 

Cara pertama yaitu perendaman telur 

dalam larutan garam yang dilakukan 

selama 7-10 hari didalam larutan 

garam. Sebelum telur-telur 

dimasukkan kedalam wadah 

perendaman, terlebih dahulu 

meletakkan wadah ditempat yang 

aman dan rata, untuk menghindari 

retak atau pecahnya telur pada saat 

proses perendaman. Cara kedua yaitu 

perendaman dengan adonan 

campuran garam dengan bubuk bata 

merah ini. Kemudian menuangkan 

sedikit adonan kedalam wadah yang 

telah disediakan sebagai lapisan 

Perencanaan 
•Merencanak

an business 
plan 

Penerapan

•Mengimplementasikan 
kewirausahaan melalui 

Inovasi Rasa pda 
Pembuatan Telur Asin

Pemasaran
/Distribusi

•Mensosialisasikan 
produk

•Memasarkan produk 
sampai ke konsumen

Pelaporan

•Melaporkan 
kegiatan usaha dan 

membukukan 
transaksi sampai 

laporan keuangan
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bawah, lalu diratakan. Kemudian 

telur-telur yang sudah bersih 

diletakkan diatas lapisan adonan 

dengan memberikan jarak antara 

telur. Setelah itu telur-telur tersebut 

ditimbun dengan adonan yang masih 

tersisa sampai rata menutupi semua 

telur. Telur dibiarkan terendam 

adonan garam selama 7 – 10 hari. 

Cara kedua inilah yang sering 

digunakan dalam produksi bisnis telur 

asin. 

Berdasarkan proses 

pengolahan diatas, pembuatan telur 

asin dengan cara merendam dalam 

larutan garam jenuh sangat mudah 

dan praktis. Namun, cara 

pembuatannya dengan menggunakan 

adonan garam akan menghasilkan 

telur asin yang jauh lebih bagus 

mutunya, warna lebih menarik, serta 

cita rasa lebih enak, tapi prosesnya 

lebih rumit. Hal ini dikarenakan 

perendaman dengan adonan garam 

merupakan proses pengurangan air 

dari bahan dengan cara 

membenamkan bahan dalam suatu 

larutan berkonsentrasi tinggi dan 

larutan tersebut mempunyai  tekanan 

osmosis tinggi. Dehidrasi osmosis 

merupakan proses perpindahan massa 

secara simultan antara keluarnya air 

dari bahan dan zat terlarut berpindah 

dari larutan ke dalam bahan. 

Perpindahan massa osmosis 

dinyatakan sebagai kehilangan air dan 

penambahan padatan. Aplikasi 

dehidrasi osmosis dalam proses 

pengasinan, terlihat dengan keluarnya 

air dari dalam telur bersamaan dengan 

masuknya larutan garam ke dalam 

telur.  

Garam berfungsi sebagai 

pencipta rasa asin dan sekaligus 

bahan pengawet karena dapat 

mengurangi kelarutan oksigen 

(oksigen diperlukan oleh bakteri), 

menghambat kerja enzim proteolitik 

(enzim perusak protein), dan 

menyerap air dari dalam telur. Selain 

itu garam (NaCl) akan masuk ke 

dalam telur dengan cara merembes 

melalui pori-pori kulit, menuju ke 

bagian putih, dan akhirnya ke kuning 

telur. Garam (NaCl) mula-mula akan 

diubah menjadi ion natrium (Na+) dan 

ion klor (Cl-). Ion klor inilah yang 

sebenarnya berfungsi sebagai bahan 

pengawet, dengan menghambat 

pertumbuhan mikroba pada telur. 

Makin lama dibungkus dengan 

adonan, makin banyak garam yang 
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merembes masuk ke dalamnya, 

sehingga telur menjadi semakin awet 

dan asin. Lamanya telur dibungkus 

adonan ini harus disesuaikan dengan 

selera masyarakat yang akan 

mengonsumsinya. Selanjutnya yaitu 

perbandingan kematangan telur asin 

berdasarkan cara pengolahannya. 

Untuk telur asin matang dari 

hasil perendaman dengan larutan 

garam jenuh terkadang memiliki 

tekstur yang kurang bagus dan 

biasanya memiliki putih telur yang 

berlubang-lubang (keropos). Telur 

asin yang dihasilkan melalui 

perendaman dengan adonan media 

garam, memiliki hasil yang sangat 

berbeda baik rasa maupun warnanya. 

Demikian juga jenis telur dan juga 

tebal atau tipisnya kulit telur juga 

dapat mempengaruhi daya serap telur 

terhadap larutan garam sehingga 

memberikan hasil yang berbeda pula. 

Dengan begitu akan dihasilkan telur 

nikmat dengan rasa asin yang khas.  

Berdasarkan pemaparan 

diatas mengenai cara pengolahan 

bisnis telur asin, penulis memilih cara 

kedua yang digunakan dalam 

produksi bisnis “Telur Asin Yekti 

Waloyo dengan Aneka Rasa”. Karena 

lebih efektif dan lebih bagus kualitas 

mutunya. 

b.  Telur Asin Aneka Rasa 

Dahulu para penambak telur 

asin hanya memproduksi telur dengan 

rasa asin biasa. Namun, seiring 

dengan semakin tingginya persaingan 

usaha telur asin, mondorong banyak 

pengusaha di bidang ini untuk 

menciptakan ide-ide kreatif yang 

menjual. Salah satu inovasi bisnis 

dalam bidang telur asin adalah 

terciptanya telur asin berbagai rasa 

yang menggugah selera. Dalam 

khalayak umum sudah pernah ada 

yang mencoba bereksperimen 

membuat telur asin dengan 

membubuhi berbagai macam aroma 

atapun rasa, seperti telur asin rasa 

jahe, pedas, bawang putih, ataupun 

jeruk.  

Dalam topik ini varian rasa 

yang dicoba adalah telur asin rasa 

bawang, rasa pedas dan rasa udang. 

Penelitian yang dilakukan adalah 

memberikan campuran ekstrak cabe, 

bawang putih dan udang kedalam 

masing-masing adonan garam jenuh 

yang digunakan untuk merendam 

telur itik. Cara membuat ekstrak 

tersebut adalah dengan mengupas dan 
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membersihkan cabe, bawang putih 

ataupun udang, kemudian diblender 

dengan air secukupnya, lalu disaring 

dan jadikan ekstrak. Hal yang sama 

dapat dilakukan untuk membuat 

ekstrak rasa lainnya sesuai dengan 

yang keinginan. 

Kemudian ekstrak inilah 

yang akan dicampurkan kedalam 

adonan batu bata dan  garam jenuh, 

lalu diaduk rata. Rendam telur itik 

kedalam adonan tersebut selama 7-10 

hari. Langkah selanjutnya sama 

seperti pada pembuatan telur asin 

biasa. Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penyampuran 

ekstrak rasa kedalam adonan garam 

telur asin hanya akan mempengaruhi 

rasa dari telur asin tersebut, namun 

tidak mempengaruhi warna baik putih 

maupun kuning telurnya. 

Jadi bila kita menambahkan 

ekstrak rasa maka rasa asin telur akan 

bercampur dengan varian rasa yang 

kita campurkan begitu pula untuk 

ekstrak rasa yang lain. Sehingga kita 

bisa membuat sendiri “Telur Asin 

Yekti Waloyo dengan Aneka Rasa” 

yaitu telur asin rasa pedas, telur asin 

rasa bawang ataupun rasa udang tanpa 

campuran bahan kimia yang 

berbahaya bagi kesehatan. 

 

2. Manfaat dan kandungan gizi 

telur asin dengan aneka rasa 

terhadap kesehatan 

2.1.Kelebihan 

Telur asin memang memiliki 

kelebihan dari telur rebus biasa, jika 

pada telur rebus biasa yang disimpan 

di dalam kulkas hanya mampu 

bertahan kurang lebih dua hari, maka 

pada telur asin dapat bertahan kurang 

lebih selama sepuluh hari. Selain itu 

telur asin juga memiliki rasa yang 

lebih gurih dari pada telur rebus biasa 

yang biasanya rasanya sedikit 

hambar. 

Konsumsi makanan yang 

mengandung protein hewani sangat 

dibutuhkan masyarakat untuk 

pertumbuhan, keseimbangan cairan 

tubuh, dan daya tahan tubuh terhadap 

infeksi. Telur banyak dikonsumsi 

masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan proteinnya. Selain itu, telur 

mempunyai kandungan gizi yang 

tinggi sebanding dengan daging. 

Disamping itu harganya yang murah 

dan ketersediaan di mana-mana 

membuat telur menjadi makanan yang 
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disukai oleh siapa saja. Banyak para 

pengusaha memanfaatkan daerah-

daerah yang masih jarang 

memproduksi telur asin apalagi aneka 

rasa dan dijadikan sebagai peluang 

pasar. Salah satunya yaitu di sekitar 

daerah Kediri belum ada produksi 

telur yang memiliki aneka rasa. 

Sehingga produk “Telur Asin Yekti 

Waloyo dengan Aneka Rasa” 

mempunyai peluang tinggi untuk 

digemari oleh sebagian besar 

masyarakat dan sebagai pilihan 

kuliner baru. Karena produk ini 

menawarkan 3 rasa yaitu rasa 

bawang, cabai dan udang yang 

mempunyai rasa enak, bergizi. Telur 

asin aneka rasa ini cocok digunakan 

masyarakat sebagai cemilan maupun 

untuk lauk makanan. 

2.2.Kelemahan 

Kelemahan telur yaitu 

memiliki sifat mudah rusak, baik 

kerusakan alami, kimiawi maupun 

kerusakan akibat serangan 

mikroorganisme melalui pori-pori 

telur. Kerusakan telur berupa 

kerusakan alami seperti pecah atau 

retak. Kerusakan lain adalah akibat 

udara dalam isi telur keluar sehingga 

derajat keasaman naik. Kerusakan 

telur dapat pula disebabkan oleh 

masuknya mikroba ke dalam telur, 

yang terjadi ketika telur masih berada 

dalam tubuh induknya. Kerusakan 

telur terutama disebabkan oleh 

kotoran yang menempel pada kulit 

telur. Cara mengatasi dengan 

pencucian telur sebenarnya hanya 

akan mempercepat kerusakan. Jadi 

pada umumnya telur yang kotor akan 

lebih awet daripada yang telah dicuci. 

Penurunan mutu telur sangat 

dipengaruhi oleh suhu penyimpanan 

dan kelembaban ruang penyimpanan. 

Oleh sebab itu usaha pengawetan 

sangat penting untuk 

mempertahankan kualitas. 

Pengawetan telur dapat dilakukan 

dengan cara pengasinan. Kulit telur 

(cangkang) tersusun atas senyawa 

kalsium karbonat (CaCO3). Kulit ini 

berpori-pori, sehingga gas dan air 

dapat menembusnya. Sifat inilah 

menyebabkan telur dapat diasinkan. 

Telur itik yang mempunyai 

kandungan ptotein yang tinggi cocok 

untuk dilakukan pengasinan. 

Karena kandungan gizi yang 

terdapat dalam telur asin seperti 

protein, karbohidrat dan mineral 

beberapa kali lebih besar dibanding 
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telur itik tawar. Oleh karena itu 

konsumsi telur perlu disikapi secara 

berhati-hati oleh mereka yang pernah 

menderita kolesterol tinggi. Sebab 

telur bebek atau telur itik 

mengandung lemak yang relatif lebih 

tinggi. 

 

3. Analisa perubahan pendapatan 

dan minat beli konsumen 

terhadap adanya telur asin 

dengan aneka rasa baru. 

Sebelum analisa perubahan 

pendapatan maka akan dianalisis 

terlebih dahulu tentang laporan 

keuangan, yaitu dari sisi modal, laba 

dan rugi, serta neraca dan produk 

serta pemasaran. Berikut ini analisis 

masing – masing laporan keuangan 

sebagai berikut: 

3.1.  Modal  

Berdasarkan buku 

Intermediate Accounting Edisi 8 :24, 

Ekuitas /Modal adalah perbedaan 

antara aktiva dengan utang dan 

merupakan kewajiban perusahaan 

kepada pemilik. Modal merupakan 

sesuatu yang sangat dibutuhkan dan 

paling utama dalam mendirikan suatu 

usaha, sebab modal sangat 

mempengaruhi jalannya suatu usaha. 

Oleh sebab itu penentuan modal yang 

baik di perusahaan dapat 

mempengaruhi jalannya kesuksesan 

suatu usaha nantinya. Dalam 

mendapatkan modal dapat dari dalam 

perusahaan atau penambahan dari 

pihak pemilik perusahaan ataupun 

pihak lain.  

Modal awal dalam “Bisnis 

Telur Asin Yekti Waloyo yang ada 

di Wonodadi Blitar” yaitu sebesar 

Rp 8.163.000. Rincian Modal dalam 

memproduksi Telur Asin adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1 Modal awal sebelum adanya penambahan rasa 

No
. 

Keterangan Kuan. Harga Jumlah 

1. Biaya tetap 
A. Peralatan 

o Ember Plastik 
o Panci 
o Kompor 
o Selang Gas 
o Tabung elpiji  

3 Kg 
o Stempel  
o Tempat Mangsi 
o Tempat Telur (Tre) 

 
B. Parkir 
C. Perbaikan surat 

Kepemilikan Kios 

 
 
10 
2 
2 
1 
2 
 
1 
1 
8 tumpuk 
 
 
30 
1 

 
 
Rp 22.000 
Rp 110.000 
Rp 250.000 
Rp 100.000 
Rp 130.000 
 
Rp 30.000 
Rp 20.000 
Rp 42.000 
 
 
Rp 
2.000/hari 
Rp 
200.000/thn 

 
 
Rp 220.000 
Rp 220.000 
Rp 500.000 
Rp 100.000 
Rp 260.000 
 
Rp 30.000 
Rp 20.000 
Rp 336.000 + 
Rp 1.686.000 
 
Rp 60.000/bln 

Rp 200.000/thn 

Total Biaya Tetap Rp 1.946.000 

2. Biaya Variabel 
A. Stok Bahan Baku  

(1 minggu ke depan/8 
ember plastik) 
 

o Telur bebek 
mentah kualitas 
baik 
 

o Bubuk batu bata 
 

 
o Garam 

 
 

B. Bahan Penolong 
o Penggosok 

Telur 
o Sabun 
o Isi Ulang Gas 
o Citrun 
o Plastik Kemasan 
o Kresek 
o Mangsi 

 
 
 
 
 

2400 
(300/ ember) 
 

240 
(30/ ember) 
 
32 
 (4/ ember) 
 
 
5 buah 
1 dus 
10 kali 
2 dus 
5 bendel 
10 bendel 
1 
 
 

 
 
 
 
 
Rp 1.500 
 
 
Rp 500 
 
 
Rp 1.500 
 
 
 
Rp 2.000 
Rp 16.000 
Rp 17.000 
Rp16.000 
Rp 6.500 
Rp 3.500 
Rp 3.500 
 

 
 
 
 
 

Rp 3.600.000 
 
 

Rp 120.000 
 

 
Rp 48.000    + 
Rp 3.768.000 
 
 
Rp 10.000/bln 
Rp 16.000/bln 
Rp 170.000/bln 
Rp32.000/bln 
Rp 32.500/bln 
Rp 35.000/bln 
Rp 3.500/bln     + 
Rp 299.000 

Total Biaya Variabel Rp 4.067.000 

3. Biaya Overhead 
A. Beban Listrik 
B. Beban Gaji 
C.  Beban Tranport 

 
Per bln 
2 orang 
2 Lt./hari*30 

 
Rp 50.000/bln 
Rp 
700.000/bln 

 
Rp 50.000/bln 

Rp 
1.400.000/bln 
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D. Beban Air 
E. Lain –lain 

/bln 
/bln 

Rp 
15.000/hari 
Rp 5.000/hari 
Rp 
100.000/bln 

Rp 450.000/bln 

Rp 150.000/bln 
Rp 100.000/bln 

Total Biaya Overhead Rp 2.150.000 

Total Cost Rp 8.163.000 

 

Keterangan dari Tabel 1 tentang modal 

awal adalah sebagai berikut : 

1. Total dari biaya tetap yaitu Rp 

1.946.000 yang terdiri dari 

peralatan, parkir, dan perbaikan 

surat kepemilikan Kios. Pada 

peralatan pengeluaan sebesar Rp 

1.686.000 akan terjadi penyusutan 

per 5 tahun (dijelaskan di Laba 

Rugi) sedangkan untuk parkir 

sebesar Rp 60.000 per bulannya dan 

untuk perbaikan surat usaha dagang 

menghabiskan Rp 200.000 per 

tahunan.  

2. Total biaya variabel yaitu Rp 

4.067.000 yang terdiri dari Stok 

bahan baku dan bahan penolong. 

Pada Stok bahan baku sebesar Rp 

3.768.000 untuk pembuatan 8 ember 

plastik dan per ember berjumlah 300 

butir telur, oleh karena itu dapat 

digunakan sebagai persediaan 

selama 1 minggu kedepan. 

Sedangkan untuk bahan penolong 

berjumlah Rp 299.000 per bulannya. 

3. Total keseluruhan biaya Overhead 

adalah Rp 2.150.000 selama 1 bulan 

yang terdiri dari beban listrik, beban 

gaji, transport, air, dan beban lain-

lain. 

 Penambahan Modal setelah 

adanya inovasi produk baru yaitu 

“Bisnis Telur Asin Yekti Waloyo 

dengan Aneka Rasa yang ada di 

Wonodadi Blitar” yaitu sebesar Rp 

3.947.000. Rincian Modal nya adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2 Modal awal setelah adanya penambahan rasa 

No. Keterangan Kuantitas Harga Jumlah 

1. Biaya Tetap 
A. Peralatan 

o Ember Plastik  
o Blender 

 
 
10 
1 
 
 
 

 
 
Rp 20.000 
Rp 250.000 
 

 
 
Rp 200.000 
Rp 250.000 + 
Rp 450.000 

Total Biaya Tetep Rp 450.000 

2. Biaya Variabel 
A. Sto Stok Bahan Baku  

(1 minggu ke depan/ 4 
ember plastik) 

o Telur bebek 
mentah kualitas 
baik 

o Bubuk batu bata 
 

o Garam 
 

o Cabai 
 

o Bawang Putih 
 

o Udang 
 

 
B. Bahan Penolong 

o Penggosok Telur 
o Sabun 
o Isi Ulang Gas 
o Citrun 
o Plastik Kemasan 
o Kresek 

 
C. Biaya Lain-lain 

 
 
 
 
1200  
(100/ ember) 
 

120 
(10/ember) 
18 
(1,5/ember) 
2 Kg 
(1/2Kg/ember) 
4 Kg 
(1Kg/ember) 
12 Ons 
(3 Ons/ ember) 
 
 
2 buah 
7 buah 
2 kali 
1dus 
2 bendel 
3 bendel 

 
 
 
 
Rp 1.500 
 
 
Rp 500 
 
Rp 1500 
 
Rp 33.000/Kg 
 
Rp 15.000/Kg 
 
 
Rp 13.500/Ons 
 
 
Rp 2.000 
Rp 500 
Rp 17.000 
Rp 16.000 
Rp 6.500 
Rp 3.500 

 
 
 
 
Rp 1.980.000 
 
 
Rp 60.000 
 
Rp 27.000 
 
Rp 66.000 
 
Rp 60.000 
 
 
Rp 54.000 + 
Rp 2.247.000 
 
Rp 4.000/bln 
Rp 3.500/bln 
Rp 34.000/bln 
Rp 16.000/bln 
Rp 13.000/bln 
Rp 10.500/bln + 
Rp 81.000 
Rp 1.169.000 

Total Biaya Variabel Rp 3.497.000 

Total Cost Rp 3.947.000 

 

Keterangan dari Tabel 2 adalah sebagai 

berikut : 

1. Total dari biaya tetap yaitu Rp 

450.000 yang digunakan untuk 

pembelian tambahan peralatanyaitu 

ember plastik dan blender. Pada 

peralatan akan terjadi penyusutan per 

5 tahun (dijelaskan di Laba Rugi). 

2. Total biaya variabel yaitu Rp 

3.497.000 yang terdiri dari Stok 

bahan baku, bahan penolong dan 

biaya lain-lain. Pada  Stok bahan 

baku ada tambahan  sebesar Rp 

2.247.000 untuk pembuatan 4 ember 

plastik dan per ember berjumlah 100 

butir telur, jadi setiap varian rasa ada 
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4 ember plastik dalam sekali 

produksi yang dapat digunakan 

sebagai persediaan selama 1 minggu 

kedepan. Sedangkan penambahan 

modal untuk bahan penolong 

berjumlah Rp 81.000 per bulannya. 

Kemudian biaya lain-lain sebesar Rp 

1.169.000 yang digunakan untuk 

tambahan modal bahan baku jika 

adanya kenaikan harga pada bahan 

baku yaitu Rp 1.000.000 untuk telur 

mentah, lalu tambahan sebesar Rp 

94.000 untuk tambahan pembelian 

cabe misalnya yaitu harga awal dari 

cabe Rp 33.000/kg kemudian 

mengalami kenaikan sebesar Rp 

80.000/kg maka tambahannya adalah 

Rp 47.000/kg sedangkan untuk 1 kali 

produksi diperlukan 2 kg cabe, maka 

Rp 47.000 x 2 kg. Selain itu 

tambahan sebesar Rp 60.000 untuk 

tambahan pembelian bawang 

misalnya yaitu harga awal dari 

bawang sebesar Rp 15.000/kg 

kemudian mengalami kenaikan 

sebesar Rp 30.000/kg jadi 

tambahannya adalah Rp 15.000/kg 

sedangkan untuk 1 kali produksi 

diperlukan 4 kg bawang, maka Rp 

15.000 x 4 kg.  Lalu tambahan 

sebesar Rp 15.000 untuk tambahan 

pembelian udang (udang kecil/ebi) 

misalnya yaitu harga awal dari udang 

sebesar Rp 4.500/ons kemudian 

mengalami kenaikan sebesar Rp 

5.750/ons maka tambahannya adalah 

Rp 1.250/ons sedangkan untuk 1 kali 

produksi diperlukan 12 ons udang, 

maka Rp 1.250 x 12 ons. 

Dengan penambahan modal 

adanya Inovasi Varian Baru sebesar  

Rp 3.947.000 dapat menambah minat 

beli konsumen dan pendapatan usaha 

Telur Asin Yekti Waloyo yang ada di 

Wonodadi-Blitar pada bulan Juni 2015, 

maka untuk total modal usaha adalah 

Rp 8.163.000+ Rp 3.947.000 = Rp 

12.110.000. 

3.2. Pemasaran 

Kegiatan usaha ini 

dilaksanakan di pasar, khususnya di 

Pasar Setono Bethek Kediri. Bidang 

usaha di bidang makanan memiliki 

peluang yang menjanjikan, karena 

makanan merupakan kebutuhan setiap 

manusia, ditambah lagi dengan 

banyaknya peminat telur asin di sekitar 

daerah Kediri. Agar produk dapat lebih 

di kenal masyarakat harus pandai dalam 

memasarkan produk. Pemasaran yang 

dilakukan yaitu memperkenalkan 

produk secara langsung kepada para 
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pedagang dan para konsumen dengan 

ramah serta sikap yang baik dan juga 

yang paling penting yaitu bersikap jujur 

dalam berbisnis. Dengan begitu kita 

dapat memperoleh tanggapan yang baik 

dari para pelanggan serta dapat 

membina hubungan yang baik pula dan 

berlangsung lama. Pola pemasaran 

produk telur asin ini terbagi menjadi 

tiga, yaitu : 

1.) Menjual langsung produk ke pasar 

Setono Bethek Kediri.  

Daerah pemasaran hanya disekitar 

kawasan pasar Setono Bethek yang 

terdapat pada kabupaten Kediri. 

Dalam hal ini pemilik usaha menjual 

produk telur asin secara langsung 

kepada pelanggan atau konsumen 

sampai barang dagangannya habis. 

2.) Bekerjasama dengan tenaga 

pemasaran (Agen), Warung Makan 

dan Pedagang Sayur Keliling. Para 

tenaga pemasaran tersebut akan 

menjual telur asin ke toko –toko atau 

konsumen secara langsung. 

Sedangkan di Warung Makan cara 

memasarkan produk telur asin 

kepada para konsumen yaitu dengan 

menjadikan lauk ataupun camilan 

sebelum makan. Kemudian kalau 

pedagang sayur keliling biasanya 

memasarkan produk  langsung ke 

rumah– rumah. Biasanya setiap 

Agen didistribusikan sebanyak 100 

telur asin. Kemudian kalau setiap 

Warung Makan didistribusikan 

sebanyak 30 telur asin. Sedangkan 

setiap Pedagang Sayur Keliling 

didistribusikan sebanyak 10 telur 

asin. Dan yang menjadi daerah 

pemasaran utama para Agen, 

Warung Makan dan Pedagang Sayur 

Keliling untuk “Produk Telur Asin 

Yekti Waloyo dengan Aneka Rasa” 

adalah di Kota Kediri dan sekitarnya. 

3.) Konsumen bisa langsung memesan 

di Rumah Produksi Telur.  

Kalau Konsumen ingin memesan 

produk telur asin aneka rasa ini 

dapat mendatangi rumah 

produksinya secara langsung. 

Dari ketiga jenis pemasaran di 

atas, untuk pemesanan yang hanya 

memerlukan angkutan darat semua 

produk didistribusikan dengan 

kendaraan, sedangkan untuk pemesanan 

pribadi, pemesan bisa langsung 

mendatangi rumah produksi langsung 

yang berada di Wonodadi Blitar Jawa 

Timur. 

 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1441 
 

3.3. Produk 

 Produk yang dibuat adalah telur 

Asin original dan Aneka rasa. Aneka 

rasa yang tamilkan yaitu antara lain 

telur asin rasa bawang, telur asin rasa 

udang dan telur asin rasa cabai. Dalam 

telur asin terdapat stempel yang 

bertuliskan “Telur Asin Yekti Waloyo 

Blitar” yang merupakan merek dagang 

dalam usaha telur asin ini. Arti kata dari 

Yekti Waloyo yaitu Sembuh dari sakit.  

 Sejarah dari kata Yekti Waloyo 

yaitu dahulu pemilik telur asin ini sudah 

mencoba berbagai macam pekerjaan 

seperti buruh, bangunan, ternak dan 

usaha kacang goreng tetapi dari semua 

pekerjaan tersebut tidak ada yang cocok 

sama sekali, untung yang didapat tidak 

sebanding dengan pekerjaan yang 

dijalankan dan lebih banyak mengalami 

kerugian.  

 Kemudian pemilik ini mencoba 

berbisnis telur asin dan memberikan 

merek Yekti Waloyo pada usahanya 

dengan harapan dapat mengobati 

kegagalan dari pekerjaan-pekerjaan 

yang dilakukan sebelumnya. Ternyata 

setelah bekerja kurang lebih satu 

minggu kondisi keuangan semakin 

membaik dan untung yang didapat 

semakin meningkat setiap bulannya. 

Kemudian arti kata dari Blitar yaitu 

menendakan kalau telur asin dibuat di 

Blitar dan oleh orang Blitar juga 

walaupun tempat penjualannya di Pasar 

Kediri. Berikut adalah beberapa produk 

yang di produksi oleh UD. Telur Asin 

Yekti Waloyo : 

Tabel 3 Jenis Produk yang Dijual 

No Jenis Produk Gambar Keterangan 

1. Telur Asin 
Original 

 

 Telur Asin Original 

 Harga Rp2.200 

 Jumlah produksi kira-kira 
550 butir/hari 

2. Telur Asin 
Aneka Rasa 
seperti : 
- Rasa Cabai 
- Rasa Udang 
- Rasa Bawang 

 

 Telur Asin Aneka Rasa 

 Harga Rp2.500 

 Jumlah produksi kira-kira 
137 butir/hari (Rasa Cabai 35 
butir, Rasa udang 45 butir, 
Rasa Bawang  57 butir) 

 

Dalam mengembangkan usaha telur 

asin, penemuan inovasi rasa yang 

berbeda dan unik sangatlah penting. 

Selain itu harga yang tercantum di 
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atas juga bisa berubah jika bahan-

bahan baku mengalami kenaikan 

yang signifikan.  

 Berikut ini adalah perubahan 

laporan keuangan dan  minat beli 

konsumen terhadap adanya telur asin 

dengan aneka rasa baru : 

Tabel 4 Perbandingan penjualan sebelum dan sesudah  

adanya inovasi rasa baru 

 
Perbandingan sebelum dan sesudah adanya inovasi rasa baru 

Bulan Mei Bulan Juni 

Hari 
ke- 

Nama 
Produk 

Harga
/ Unit 
(Rp) 

Jumlah 
yang 
Terjual 

Jumlah 
(Rp) 

Hari 
ke- 

Nama 
Produk 

Harga
/ Unit 
(Rp) 

Jumlah 
yang 
Terjual 

Jumlah 
(Rp) 

1 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 1 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
90 

1.320.000 
 
225.000 

2 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 2 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
90 

1.320.000 
 
225.000 

3 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 3 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
90 

990.000 
 
225.000 

4 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 4 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
90 

1.320.000 
 
225.000 

5 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 5 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
90 

1.320.000 
 
225.000 

6 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 6 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
90 

990.000 
 
225.000 

7 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 7 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
90 

1.320.000 
 
225.000 

8 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 8 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
120 

1.320.000 
 
300.000 
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9 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 9 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
120 

990.000 
 
300.000 

10 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 10 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
120 

1.320.000 
 
300.000 

11 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 11 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
120 

1.320.000 
 
300.000 

12 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 12 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
120 

990.000 
 
300.000 

13 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 13 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
120 

1.320.000 
 
300.000 

14 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 14 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
120 

1.320.000 
 
300.000 

15 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 15 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
150 

990.000 
 
375.000 

16 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 16 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
150 

1.320.000 
 
375.000 

17 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 17 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
150 

1.320.000 
 
375.000 

18 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 18 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
150 

990.000 
 
375.000 

19 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 19 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
150 

1.320.000 
 
375.000 
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20 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 20 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
150 

1.320.000 
 
375.000 

21 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 21 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
150 

990.000 
 
375.000 

22 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 22 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
150 

1.320.000 
 
375.000 

23 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 23 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
180 

1.320.000 
 
450.000 

24 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 24 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
180 

990.000 
 
450.000 

25 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 25 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
180 

1.320.000 
 
450.000 

26 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 26 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
180 

1.320.000 
 
450.000 

27 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 27 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
180 

990.000 
 
450.000 

28 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 28 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
180 

1.320.000 
 
450.000 

29 Telur Asin 
Original 

2.200 600 1.320.000 29 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

600 
 
180 

1.320.000 
 
450.000 

30 Telur Asin 
Original 

2.200 450 990.000 30 -Telur Asin 
Original 

-Telur Asin 
Aneka 
Rasa 

2200 
 
2500 

450 
 
180 

990.000 
 
450.000 
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Total Jumlah yang Terjual 16.500 Total Jumlah yang Terjual 20.610 

Total Pendapatan Bulan Mei Rp 36.300.000 Total Pendapatan Bulan Juni Rp 46.575.000 

   

Berdasarkan Tabel 4 di atas 

hasil analisa perubahan pendapatan dan 

minat beli konsumen terhadap adanya 

telur asin dengan aneka rasa baru yaitu 

terjadi peningkatan penjualan pada 

bulan Juni yaitu sebesar 4.110 butir 

telur, kemudian untuk pendapatan juga 

terjadi peningkatan dari bulan Mei ke 

bulan Juni yaitu sebesar Rp 10.275.000. 

Sedangkan untuk minat beli konsumen 

juga terjadi peningkatan sebanyak 30 

biji (setiap rasa 10 biji) telur setelah satu 

minggu. 

3.4. Rugi/Laba 

Laporan laba/rugi usaha Telur 

Asin Yekti Waloyo selama bulan Mei 

sampai dengan Juni sebelum dan 

sesudah dilakukanya pengembangan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 Perbandingan Laporan Rugi Laba 

Bulan Mei dan Juni 2015 

UD TELUR ASIN YEKTI WALOYO 

WONODADI BLITAR JAWA TIMUR 

LAPORAN RUGI LABA 

Per 30 Mei 2015& 30 Juni 2015 

No. 
Akun 

Keterangan Bulan Mei BulanJuni 

 
 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

 PENERIMAAN :     

 Total Penjualan  36.300.000  46.575.000 

      

 PENGELUARAN :     

 Biaya Gaji Karyawan 1.400.000  1.400.000  

 Biaya Listrik 50.000  50.000  

 Biaya  Air  150.000  150.000  

 Biaya Transportasi 450.000  450.000  

 Retur Penjualan 420.000  570.000  

 Akm. Peny. Peralatan 297.200  367.200  

 Biaya Lain-Lain 100.000  100.000  

 
Biaya Bahan 
Penolong 299.000  380.000  

 Biaya Bahan Baku 25.422.000+  33.739.000+  
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 Total Beban    28.588.200  -  37.206.200  - 

 LABA 7.711.800  9.368.800 

 

Keterangan dari Tabel 5 adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Tabel 2.4 total 

penjualan bulan Mei yaitu dari 

jumlah produk yang dijual/bulan 

(P) x harga jual/unit (Q), maka 

Rp 2.200 x 16.500 butir telur 

asin adalah Rp 36.000.000, 

sedangkan pada bulan juni yaitu 

sebesar Rp 46.575.000 dari Rp 

2.500 x 20.610 butir telur asin. 

2. Berdasarkan Tabel 2.1 dalam 

Laba Rugi pada bulan mei dan 

juni sudah diketahui biaya gaji 

karyawan sebesar Rp 1.400.000 

untuk 2 orang/bulan, listrik Rp 

50.000/bulan, air Rp 

150.000/bulan, transportasi Rp 

450.000/bulan dan biaya lain-

lain Rp 1.00.000 untuk  

penambahan pembelian telur 

mentah dan bahan baku lainnya 

jika mengalami kenaikan harga. 

Selain itu retur penjualan pada 

bulan Mei Rp 420.000 yaitu dari 

telur asin rusak yang perbiji 

telurnya mengalami kerugian Rp 

700 dan 1 bulan kira-kira ada 

600 telur yang rusak (20 x 30 

hari), maka Rp 700 x 600 butir 

telur. Sedangkan untuk retur 

retur penjualan pada bulan Juni 

Rp 570.000 yaitu dari kerusakan 

telur asin original sebesar Rp 

420.000/bulan ditambah dengan 

kerusakan telur asin aneka rasa 

sebesar Rp 150.000 yang perbiji 

telurnya mengalami kerugian 

sebesar Rp 1.000 dan 1 bulan 

kira-kira ada 150 telur yang 

rusak (5 x 30 hari), maka Rp 

1.000 x 150 butir telur yaitu Rp 

150.000. Biaya bahan baku pada 

bulan Mei sebesar Rp 

25.422.000 dari banyaknya telur 

yang terjual bulan Mei x harga 

telur mentah, maka 

perhitungannya 16.500 butir 

telur x Rp 1.500 = Rp 

24.750.000 dan sisanya yaitu Rp 

672.000 untuk pembelian 

batubata dan garam. Sedangkan 

untuk bulan Juni yaitu Rp 

33.739.000 dari banyaknya telur 

yang terjual bulan Juni x harga 

telur mentah, maka 20.610 butir 

telur x Rp 1.500 = Rp 

30.915.000 dan sisanya Rp 
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2.824.000 untuk pembelian 

batubata, garam, cabe, bawang 

dan udang. 

Berdasarkan Tabel 2.5 

bahwa pendapatan pada bulan Mei 

sampai dengan Juni 2015 

mengalami peningkatan setelah di 

lakukanya pengembangan usaha 

yaitu dari Rp7.711.800 menjadi Rp 

9.368.800. Maka dapat disimpulkan 

bahwa usaha ini sangat baik untuk 

dikembangkan karena 

meningkatkan laba sebesar 

Rp1.657.000. 

3.5. Neraca  

Berdasarkan buku 

Akuntansi Dasar & Aplikasi dalam 

Bisnis : 20, Neraca adalah laporan 

tentang posisi laporan keuangan 

perusahaan pada satu titik tertentu 

seperti pada yang tertera dalam 

neraca,baik pada akhir bulan, 

kuartal, semester,atau tahun. Jadi 

kondisi yang dijelaskan dalam 

neraca adalah kondisi pada tanggal 

tertentu yang artinya saldo pada 

tanggal tertentu. Biasanya neraca 

dibuat per 31 Desember atau tiap 

akhir bulan. Neraca usaha telur asin 

Yekti Waloyo yang terhitung pada 

akhir Juni 2015 sebagai berikut: 

Tabel 6 Neraca Bulan Juni 2015 

UD TELUR ASIN YEKTI WALOYO 

WONODADI-BLITAR-JAWA TIMUR 

NERACA 

Per 30 Juni 2015 

No. 
Akun 

Keterangan 
Saldo 
(Rp) 

No. 
Akun 

Keterangan 
Saldo 
(Rp) 

 AktivaLancar :   UtangLancar :  

 Kas 4.000.000  Utang Dagang 11.248.800 

 Piutang Dagang 2.000.000  Utang Lain-lain 5.000.000 

 Persd. Brg. Dagangan 7.440.000  Modal :  

 AktivaTetap :   Modal Sendiri 12.110.000 

 Gedung 20.000.000  Modal sumbangan 15.000.000 

 Peralatan 2.136.000    

 
Akum. Peny. 
Peralatan (367.200)    

 Kendaraan 8.500.000     

 
Akum. Peny. 
Kendaraan (350.000)    

 JUMLAH 43.358.800  JUMLAH 43.358.800 
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5 

Pada penelitian ini membahas 

tentang pengembangan usaha 

“Telur Asin Yekti Waloyo” 

melalui inovasi aneka rasa yang 

sudah dilakukan dengan praktek 

secara langsung di Masyarakat 

pada bulan Juni, hambatan yang 

dialami ketika memulai bisnis ini 

adalah diperlukan keuletan dan 

ketlatenan dalam menjalankan 

bisnis karena jika tidak telur yang 

di produksi akan mengalami 

banyak kerusakan akibatnya 

usaha ini akan menderita rugi. 

Oleh karena itu, penulis berusaha 

sebaik mungkin agar 

menghasilkan produk telur yang 

baik. Selain itu Bisnis Telur Asin 

“Yekti Waloyo” mengalami 

peningkatan pada minat beli 

konsumen. Berikut adalah grafik 

peningkatan minat beli konsumen 

yang penjualannya naik setiap 

minggunya : 

 

Gambar 2.2 Grafik peningkatan minat beli konsumen 

 

Hal ini dapat dilihat di 

Tabel 2.4 bahwa pejualan telur 

setiap minggu mengalami 

kenaikan yang konstan yaitu 30 

biji per minggu. Selain itu apabila 

di rata-rata dalam 1 hari 

banyaknya telur asin varian rasa 

yang terjual kira-kira adalah 137 

butir diantaranya 35 butir rasa 

pedas, 45 butir rasa udang, dan 57 

butir rasa bawang. Apabila dibuat 

persentase adalah 41,6 % untuk 

rasa bawang, 32,8 % untuk rasa 

udang dan 25,6 % untuk rasa 

pedas. Berikut ini adalah grafik 

persentase telur asin varian rasa 

per harinya untuk mengetahui 

rasa yang paling di minati oleh 

konsumen yaitu: 
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Gambar 2.3 Grafik peningkatan minat beli konsumen 

Dari grafik di atas 

ternyata rasa yang paling diminati 

oleh konsumen adalah rasa 

bawang dengan persentase sebesar 

41,6%, sedangkan rasa udang 

persentase-nya yaitu 32,8% dan 

rasa pedas adalah 25,6% untuk 

stiap harinya.  

Selain itu pemasaran 

telur asin yang dilakukan sudah 

sesuai rencana yaitu di Pasar 

Setono Bethek Kediri dengan cara 

di distribusikan secara langsung 

kepada para Agen, Warung 

Makan, Pedagang Sayur Keliling 

dan di pasarkan sendiri secara 

langsung kepada para konsumen di 

Pasar. 

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan 

masalah tentang Telur Asin Yekti 

Waloyo dengan Aneka Rasa, dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

a) Cara memproduksi telur asin 

aneka rasa yaitu dengan 

membuat bubuk batu bata 

merah terlebih dahulu, 

kemudian mencampurkan 

dengan air,garam dan salah 

satu ekstrak rasa, kemudian 

telur itik di fermentasikan 

kedalam adonan tersebut 

selama 7-10 hari. Setelah 7-10 

hari ambil telur dari ember 

kemudian telur dibersihkan. 

Lalu telur direbus kurang lebih 

2 jam.  

b) Manfaat dan kandungan gizi 

telur asin dengan aneka rasa 
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terhadap kesehatan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Telur itik berguna untuk 

pertumbuhan maupun 

penggantian sel-sel yang 

rusak. 

2. Bawang Putih berguna 

untuk menangkal flu, 

membasmi cacing perut, 

mengobati rematik, dan 

meredakan insomnia. 

3. Udang berguna untuk 

menjaga kekebalan tubuh 

kerana terdapat antioksidan 

yang tinggi dan membantu 

memproduksi antibody. 

4. Cabai berguna untuk 

membersihkan paru-paru, 

dan juga merangsang 

sistem pencernaan 

c) Berdasarkan Tabel 2.4 hasil 

analisa perubahan pendapatan 

dan minat beli konsumen 

terhadap adanya telur asin 

dengan aneka rasa baru yaitu 

terjadi peningkatan penjualan 

pada bulan Juni yaitu sebesar 

4.110 butir telur, kemudian 

untuk pendapatan juga terjadi 

peningkatan dari bulan Mei ke 

bulan Juni yaitu sebesar Rp 

10.275.000. Sedangkan untuk 

minat beli konsumen juga 

terjadi peningkatan sebanyak 

30 biji (setiap rasa 10 biji) telur 

setelah satu minggu. 

Saran 

Dari hasil praktek 

Bussiness Plan secara langsung 

mengenai pengembangan Bisnis 

Telur Asin Yekti Waloyo dengan 

Aneka Rasa, maka saran  yang 

dapat penulis sampaikan  yaitu : 

a) Bagi Penulis, diharapkan dapat 

mengembangkanbisnis telur 

asin dengan sebaik mungkin 

dan mengimplementasikan 

segala teori yang diperoleh dari 

bangku  kuliah. 

b) Bagi Perusahaan, agar bisa 

lebih termotivasi dan berusaha 

dengan keras dalam 

memasarkan poduk  telur asin 

yang baru dengan begitu 

penjualan akan lebih 

meningkat nantinya. 

Kemudian perusahaan bisa 

menambah lebih banyak 

jumlah karyawan sehingga 

meminimalisir pengangguran. 

c) Bagi pihak lain, agar memilih 

bisnis ini sebagai pilihan utama 
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dalam berbisnis karena 

banyaknya  keuntungan yang 

diperoleh dan bahan maupun 

peralatan yang digunakan 

sederhana serta terjangkau. 
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Abstrak 
Pembelajaran ekonomi berwawasan lingkungan merupakan pembelajaran ekonomi yang 

memasukkan dasar-dasar lingkungan hidup supaya peserta didik memiliki pengertian, kesadaran, 

sikap, moral dan perilaku rasional serta tanggung jawab terhadap masalah ekonomi dan 

lingkungan. Sekolah dasar sebagai salah satu jenjang pendidikan dasar merupakan sebuah wadah  

konservasi yang memiliki kepentingan untuk pengukur sejauhmana implementasi nilai-nilai 

konservasi diintegrasikan kedalam pembelajaran di dalam kelas. Salah satu implementasi nilai 

konservasi yang diterapkan di sekolah dasar dengan mengintegrasikan pendidikan ekonomi 

lingkungan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini mencoba menciptakan 

sebuah produk dalam bentuk bahan ajar dengan mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dalam 

bentuk pendidikan ekonomi lingkungan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang 

nantinya mampu menjadikan perilaku dan moral peserta didik dalam menjalankan aktivitas 

ekonominya selaras dengan kelestarian lingkungan. Untuk mencapai tujuan di atas penelitian ini 

menggunakan model penelitian pengembangan bahan ajar  ekonomi berwawasan lingkungan  

untuk anak sekolah dasar yang menggunakan model pengembangan design based research (DBR) 

dengan ciri khusus yaitu sebuah model penelitian pengembangan produk berdasarkan kebutuhan 

dan yang dibutuhkan serta melibatkan dan berkolaborasi dengan pengguna hasil pengembangan 

(praktisi). Dasar peneliti memilih menggunakan model pengembangan design based reseacrh 

(DBR) dalam pengembangan bahan ajar ekonomi berwawasan untuk anak sekolah dasar yaitu 

peneliti sekaligus sebagai desainer bahan ajar yang berkolaborasi dengan praktisi dan pengguna 

(fasilitator dan peserta didik) sehingga dapat diperoleh suatu hasil bahan ajar ekonomi 

berwawasan lingkungan yang sesuai dengan anak sekolah dasar.  

 

Kata Kunci: Bahan Ajar, Ekonomi Berwawasan Lingkungan, Sekolah Dasar  

 

 

 
Pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial (IPS) di sekolah 

dasar dibagi dalam dua kajian pokok 

yang digabung menjadi satu kajian 

yaitu IPS terpadu.  Pembelajaran IPS 

bukan hanya sekedar menyajikan 

materi-materi yang akan memenuhi 

ingatan siswa, melainkan lebih jauh 

terhadap kebutuhannya sendiri dan 

sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu 

pembelajaran IPS harus pula 

menggali materi-materi yang 

bersumber kepada masyarakat. 

Gejala dan masalah yang ada di 

lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan tempat tinggal peserta 

didik dijadikan perangsang untuk 

menarik perhatian siswa  materi 

tersebut dijadikan bahan pembahasan 

di dalam kelas dalam rangka 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

mailto:syarifhidayatulloh_89@yahoo.co.id
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sosial. Akhmad Solihin (2012). 

Sesuai dengan tujuan lembaga 

Sekolah Dasar, IPS di SD tidak 

bersifat keilmuan melainkan bersipat 

pengetahuan. Ini berarti bahwa yang 

diajarkan bukanlah teori-teori sosial 

melainkan hal-hal yang bersifat 

praktis yang berguna  bagi  dirinya  

dan kehidupannya kini maupun masa 

yang  akan datang dalam berbagai 

lingkungan dan aspek sosial yang 

berlainan. Pembelajaran IPS bersifat 

pembekalan (pengetahuan, sikap dan 

kemampuan) mengenai seni 

berkehidupan.   

Maka dari itu dilihat dari 

gambaran tentang pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar yang menekankan 

tidak hanya mentransfer ilmu saja 

akan tetapi terdapat pemberian nilai 

– nilai sosial melalui kalaborasi 

pembelajaran yang menekankan 

kepada proses yang ramah akan 

lingkungan sehingga pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

sangatlah perlu guna menunjang 

proses pemberian nilai – nilai luhur 

untuk menyadarkan kepada anak 

sejak dini akan pentingnya menjaga 

lingkungan. Pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan merupakan 

pembelajaran ekonomi yang 

memasukkan dasar-dasar lingkungan 

hidup supaya peserta didik memiliki 

pengertian, kesadaran, sikap, moral 

dan perilaku rasional serta tanggung 

jawab terhadap masalah ekonomi dan 

lingkungan. Sekolah dasar sebagai 

salah satu jenjang pendidikan dasar 

merupakan sebuah wadah  

konservasi yang memiliki 

kepentingan untuk pengukur 

sejauhmana implementasi nilai-nilai 

konservasi diintegrasikan kedalam 

pembelajaran di dalam kelas. Salah 

satu implementasi nilai konservasi 

yang diterapkan di sekolah dasar 

dengan mengintegrasikan pendidikan 

ekonomi lingkungan dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan 

sosial. Penelitian ini mencoba 

menciptakan sebuah produk dalam 

bentuk bahan ajar dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai 

konservasi dalam bentuk pendidikan 

ekonomi lingkungan pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

yang nantinya mampu menjadikan 

perilaku dan moral peserta didik 

dalam menjalankan aktivitas 

ekonominya selaras dengan 

kelestarian lingkungan.  

Wahjoedi  (2007) 

mengungkapkan bahwa  
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kelembagaan pendidikan ekonomi  

adalah tempat  –tempat  dimana  

proses  pembelajaran pendidikan  

ekonomi  dapat  berlangsung.  

Apabila  dikaji  secara  teliti, tempat  

berlangsungnya  proses  

pembelajaran  pendidikan  ekonomi  

dan bisnis dapat dipetakan secara 

struktur tertentu.  Tempat  –  tempat  

tersebut meliputi,  pendidikan 

formal(sekolah/kampus),  informal  

(keluarga)  dan  non  formal  

(masyarakat). Pendidikan  formal  

(lembaga persekolahan),  sebagai  

tempat  dimana  berlangsungnya  

pembelajaran pendidikan  ekonomi  

dapat  dimulai dari sejak pendidikan 

TK, SD, SLTP (SMP),  SLTA  

(SMA  dan  SMK), hingga  

perguruan  tinggi 

(Universitas,Institut,  Akademi,  dan  

sekolah tinggi).  Pendidikan  

ekonomi  secara informal  dapat  

berlangsung  dalam proses  

kehidupan  rumah  tangga keluarga.  

Proses  tersebut  tidak  saja melalui  

pemahaman  –  pemahaman masalah 

ekonomi baik secara teoritis maupun 

mengamati  realita,  tetapi juga  

melalui  proses  nyata  keterlibatan  

rumah  tangga  keluarga  dalam 

tindakan  berproduksi,  konsumsi  

dan distribusi.  Sedangkan  

pendidikan ekonomi  secara  

nonformal  dalam realitanya  juga  

berlangsung  di  lingkungan  

lembanga  –  lembaga ekonomi  dan  

sosial  di  dalam masyarakat,  baik  

swasta  maupun pemerintah. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Bahan ajar adalah segala 

bentuk konten baik teks, audio, foto, 

video, animasi, dan lain-lain yang 

dapat digunakan untuk belajar. 

Ditinjau dari subjeknya, bahan ajar 

dapat dikatogorikan menjadi dua 

jenis, yakni bahan ajar yang sengaja 

dirancang untuk belajar dan bahan 

yang tidak dirancang namun dapat 

dimanfaatkan untuk belajar. Banyak 

bahan yang tidak dirancang untuk 

belajar, namun dapat digunakan 

untuk belajar, misalnya kliping 

koran, film, sinetron, iklan, berita, 

dan lain-lain. Karena sifatnya yang 

tidak dirancang, maka pemanfaatan 

bahan ajar seperti ini perlu diseleksi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Bahan belajar yang dirancang adalah 

bahan yang dengan sengaja disiapkan 

untuk keperluan belajar. Ditinjau dari 

sisi fungsinya, bahan ajar yang 

dirancang dapat dikelompokkan 
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menjadi tiga kelompok, yaitu bahan 

presentasi, bahan referensi, dan 

bahan belajar mandiri. Sedangkan 

ditinjau dari media, bahan ajar dapat 

kelompokkan menjadi bahan ajar 

cetak, audio, video, televisi, 

multimedia, dan web. (Lu’mu Tasr) 

Pendidikan berwawasan 

lingkungan adalah pendidikan yang 

menyadarkan peserta didik tentang 

posisi lingkungan hidup bagi 

manusia. Pendidikan berwawasan 

lingkungan ingin merekonstruksi 

satu pola pemahaman yang 

menganggap lingkungan sebagai 

obyek yang bisa diperlakukan 

semaunya pada satu bangunan 

paradigma yang menjadikan 

lingkungan sebagai satu bagian dari 

kehidupan kita yang juga butuh 

etika dan tata cara berintraksi 

dengannya. Pendidikan berwawasan 

lingkungan ingin memberikan bekal 

terhadap peserta didik bagaimana 

tata cara berinteraksi dengan 

lingkungan. 

Dalam penerapan pendidikan 

berbasis lingkungan maka 

digalakkannya kegiatan 5R yang 

berasal dari 5 kata dalam bahasa 

Inggris yaitu Reduce (Mengurangi), 

Reuse (Menggunakan kembali), 

Recycle (Mendaur Ulang), Replace 

(Menggunakan kembali) dan 

Replant (Menanam Kembali). 

Disinilah siswa akan diarahkan pola 

fikirnya untuk bisa memahami dan 

bahkan melakukan program 5 R 

tersebut 

 

Moralitas Ekonomi 

 Moralitas ekonomi adalah 

bagian dari perilaku ekonomi yang 

berkaitan dengan sikap dan tindakan 

seseorang dalam interaksinya dengan 

orang lain atau kelompok orang, 

yang menekankan pada kepedulian 

seseorang terhadap keberadaan orang 

lain. Berbicara moralitas dalam 

perilaku ekonomi melibatkan 

paradigm yang cenderung 

berlawanan. Moralitas berbicara 

tentang kepedulian terhadap orang 

lain sedangkan perilaku ekonomi 

yang diterima umum dilandasi 

rasionalitas yang lebih menekankan 

bagaimana mencapai kepuasan 

individual dan laba maksimal. 

 Nabil dan Nugent (dalam 

Yustika 2006) menyatakan terdapat 

tiga teori utama yang menjadi 

pijakan para perencana 

pembangunan maupun pengambil 

kebijakan yang mencoba 
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mengadopasi pendekatan ekonomi 

kelembagaan dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan ekonomi, yakni: 

(l) teori ekonomi biaya transaksi 

(transaction costs), (2) teori hak 

kepemilikan (properly rights), (3) 

dan teori modal sosial (social 

capital). 

 

Perilaku Konsumsi Berwawasan 

Lingkungan 

Perilaku konsumen 

merupakan tindakan – tindakan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok, 

atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan 

keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang-barang atau 

jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi lingkungan. Menurut 

Elkington, Hailes dan Makower 

dalam buku “the Green Consumer” 

terdapat kriteria yang dapat 

digunakan untuk menentukan apakah 

suatu produk ramah atau tidak 

terhadap lingkungan yaitu: (1) 

tingkat bahaya produk bagi 

kesehatan manusia atau binatang, (2) 

seberapa jauh produk dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan 

selama di pabrik, digunakan, atau 

dibuang, (3) tingkat penggunaan 

jumlah energi dan sumberdaya yang 

tidak proposional selama dipabrik, 

digunakan, atau dibuang, (4) 

seberapa banyak produk 

menyebabkan limbah yang tidak 

berguna ketika kemasannya 

berlebihan atau untuk suatu 

penggunaan yang singkat, (5) 

seberapa jauh produk melibatkan 

penggunaan yang tidak ada gunanya 

atau kejam terhadap binatang, (6) 

penggunaan material yang berasal 

dari spesies atau lingkungan yang 

terancam. 

Teori tentang perilaku 

konsumsi yang berwawasan 

lingkungan menggunakan teori 

Arminda do Paco & Mario Raposo 

(2009) yaitu environmentally friendly 

buying behavior, yaitu yang 

mencerminkan kecenderungan 

konsumen untuk berhati-hati saat 

berbelanja, membeli produk yang 

lebih hemat energy, yang tidak 

meyebabkan polusi, ramah 

lingkungan, daur ulang dan 

biodegradable produk, serta kemasan 

produk yang tidak menyebabkan 

kerugian terhadap lingkungan. 

Nilai – nilai seorang 

konsumen menurut Schwartz (1994) 

diartikan sebagai nilai untuk 
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mencapai tujuan yang diharapkan 

dan akan mengarahkan kehidupan 

seseorang, khususnya dalam 

mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam memahami perilaku yang 

ramah lingkungan dengan 

mempertimbangkan pengaruhnya 

terhadap lingkungan sekitarnya. Hal 

ini tentu saja dikarenakan orientasi 

alami manusia dengan menentukan 

hubungan antara kemanusiaan 

dengan lingkungan yang natural. 

 

Pelajaran IPS di Sekolah  

karakteristik IPS, dapat dilihat 

dari berbagai pandangan. Berikut ini 

dikemukakan karakteristik IPS 

dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya. Ada 5 macam 

sumber materi IPS antara lain:  

a. Segala sesuatu atau apa saja yang 

ada dan terjadi di sekitar anak 

sejak dari keluarga, sekolah, desa, 

kecamatan sampai lingkungan 

yang luas negara dan dunia 

dengan berbagai 

permasalahannya.  

b. Kegiatan manusia misalnya: mata 

pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, 

komunikasi, transportasi.  

c. Lingkungan geografi dan budaya 

meliputi segala aspek geografi 

dan antropologi yang terdapat 

sejak dari lingkungan anak yang 

terdekat sampai yang terjauh.  
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Abstrak 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perilaku moral ekonomi masyarakat Kertasari di 

Kabupaten Sumbawa Barat yang berprofesi sebagai petani rumput laut. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian diperlakukan 

dengan snowball sampling, yang akan dihentikan jika data yang diperoleh dianggap jenuh, 

dengan subjek penelitian masyarakat petani rumput laut di desa Kertasari Kabupaten Sumbawa 

Barat. Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal berikut: (1) Masyarakat Kertasari  

merupakan masyarakat pesisir yang unik, dimana hampir semua penduduknya berprofesi sebagai 

petani rumput laut dan bukan sebagai nelayan; (2) Masyarakat menangkap ikan hanya untuk 

kebutuhan konsumsi sehari-hari dengan jumlah yang cukup dan tidak berlebihan; (3) Kegiatan 

bertani hampir seluruhnya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga; (4) Pilihan menjadi petani 

rumput laut bagi masyarakat Kertasari adalah bagian dari kearifan lokal dan upaya untuk 

menjaga lingkungan yang berkelanjutan; (5) Masyarakat Kertasari mengajarkan pula kepada 

anak-anak generasi penerus mereka untuk lebih dini berjiwa kewirausahaan, mengenal alam dan 

membaca gejala-gejala alam. 

Kata Kunci: sikap moral ekonomi, petani rumput laut 

 

Tak kurang dari 60 persen 

jumlah penduduk Indonesia hidup 

dan bermukim di sekitar wilayah 

pesisir.  Mereka yang tinggal dan 

menetap di daerah pesisir pantai 

disebut masyarakat pesisir, dimana 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan potensi yang ada di 

sekitarnya. Tidaklah mengherankan 

jika sebagian besar kegiatan sehari-

hari masyarakat pesisir bergantung 

pada sumber daya alam laut. 

Mantjoro (2001) mengungkap-

kan bahwa masyarakat nelayan 

(pesisir) ialah masyarakat yang 

dipandang sebagai suatu lingkungan 

hidup satu individu atau satu 

keluarga nelayan. Masyarakat 

nelayan dibentuk oleh sejumlah 

rumah tangga nelayan yang saling 

tergantung di mana tiap rumah 

tangga merupakan lingkungan hidup 

bagi yang lainnya. Kehidupan 

masyarakat pesisir adalah keadaan 

nyata yang dapat diungkapkan 

melaui usaha mereka yang 
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dipengaruhi oleh musim, kondisi 

alam, modal, dan tingkat pendidikan 

yang terbatas yang mengakibatkan 

kondisi sosial ekonomi mereka 

lemah. 

Masyarakat pesisir pada 

umumnya telah menjadi bagian 

masyarakat yang plularistik, namun 

memiliki jiwa kebersamaan.  Hal 

yang menarik bahwa hidup di dekat 

pantai adalah hal yang diinginkan 

bagi masyarakat pesisir, dengan 

segala aspek kemudahan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kemudah-

an tersebut adalah kemudahan 

aksesibilitas dari dan ke sumber mata 

pencaharian lebih terjamin, yaitu 

pemanfaatan potensi laut untuk 

bertani atau mencari ikan.  

Kemudahan lain yang mereka 

dapatkan adalah pemenuhan 

kebutuhan aktivitas harian seperti 

mandi, mencuci, dan  lain 

sebagainya. 

Dewasa ini dalam kehidupan 

masyarakat pesisir, nelayan bukanlah 

menjadi satu-satunya profesi. Bertani 

rumput laut menjadi alternatif 

pekerjaan yang diharapkan mampu 

menunjang peningkatan perekonomi-

an.  Begitu juga yang terjadi di Desa 

Kertasari, di mana hampir seluruh 

penduduknya yang sebelumnya 

adalah nelayan beralih menjadi 

petani rumput laut.  Alam Kertasari 

sesuai untuk dijadikan lahan 

pertanian rumput laut dan sebagian 

masyarakat hanya mencari ikan 

untuk memenuhi konsumsi sehari-

hari bagi keluarga mereka saja. 

Keterlibatan seluruh anggota 

keluarga dalam mencari nafkah 

merupakan upaya untuk bertahan 

hidup sekaligus untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga bagi 

masyarakat Kertasari.  Pergeseran 

dalam peran atau pembagian kerja 

antara pria dan wanita dalam 

keluarga petani pesisir 

mencerminkan perubahan peran 

wanita dalam rumah tangga, yang 

awalnya hanya mengatur keuangan 

rumah tangga dan anggota keluarga 

kini mendapat tambahan peran baru 

yaitu sebagai pencari nafkah.  Peran 

wanita pesisir Kertasari dalam 

mencari nafkah bertani merupakan 

peran strategis, dimana hampir 

seluruh kegiatan bertani dilakukan 

oleh wanita. 

Berdasarkan uraian di atas, 

kiranya menarik untuk meneliti 

tentang dinamika perilaku moral 

ekonomi petani rumput laut di Desa 
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Kertasari Kabupaten Sumbawa barat.   

KAJIAN LITERATUR  

Local Wisdom Economy 

Di Indonesia, teori kebudayaan 

berkembang telah cukup lama. 

Koentjaraningrat  pada dekade 1970-

an mendefinisikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik manusia dengan 

belajar. Di awal dekade 1980-an, 

Suparlan (1986) mencoba melihat 

kebudayaan sebagai pengetahuan 

yang bersifat operasional, yaitu 

sebagai keseluruhan pengetahuan 

yang dipunyai oleh manusia sebagai 

mahluk sosial; yang isinya adalah 

perangkat-perangkat model-model 

pengetahuan yang secara selektif 

dapat digunakan untuk memahami 

and menginterpretasi lingkungan 

yang dihadapi, dan untuk mendorong 

dan menciptakan tindakan-tindakan 

yang diperlukannya. (Alam, 1997) 

Identitas budaya lokal yang 

kuat merupakan gambaran dari 

modal sosial dan kearifan lokal yang 

menggambarkan kemampuan 

masyarakat untuk mewujudkan 

kesejahteraannya, melalui eksistensi 

dalam berbagai bentuk yang berbeda. 

Upaya-upaya tersebut seringkali 

dilandasi oleh filosofi dan 

merupakan bagian dari perwujudan 

visi yang dimiliki oleh setiap 

masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Faisal (1998) tentang budaya kerja 

petani di Sumbawa berkaitan dengan 

konsep kerja, pola tipikal budaya 

kerja, dan perubahan budaya kerja di 

kalangan petani memberikan hasil 

bahwa logika dasar ekonomi petani 

adalah low production for limited 

want. Mereka berproduksi rendah 

karena tuntutan kebutuhan yang mau 

dipenuhi juga sedikit. Hal itu 

tercermin dalam organisasi ekonomi 

dan kerja pada masyarakat petani di 

Sumbawa. Namun demikian 

karakteristik logika ekonomi petani 

tersebut tidak bersifat statis, dan 

orientasi produksi petani bukan 

semata-mata untuk tujuan 

subsistensi.  Label-label negatif 

kepada para petani seperti pemalas 

dan irrasional bisa jadi tampak pada 

beberapa petani pada segmen 

tertentu, namun itu semua bukan 

merupakan karakteristik spesifik 

yang dapat digeneralisasikan pada 

seluruh petani Sumbawa.  Pada 
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masyarakat Sumbawa, kerja 

dimaknai bukan dari konteks 

ekonomi. Berpartisipasi mencurah-

kan tenaga atau fikiran pada kegiatan 

kegiatan yang menjadi kepentingan 

masyarakat dimaknai sebagai 

aktivitas kerja, meluangkan waktu 

serta jiwa-raga untuk menunaikan 

kewajiban peribadatan kepada Tuhan 

juga diartikan sebagai aktivitas kerja. 

Pemaknaan seperti itu berakar pada 

pandangan hidup yang melembaga 

secara turun temurun.  Khusus 

tentang kerja dalam konteks 

ekonomi, pada tingkat praktik sosial 

menampakkan heterogenitas, dan 

tersedia sistem klasifikasinya dalam 

terminologi setempat. Para pelaku di 

setiap klasifikasi bahkan memiliki 

sejumlah pendirian tertentu (parenti) 

yang berlaku sebagai budaya adat 

setempat. Semacam semboyan: 

manifestasi meyakinkan dari adanya 

heteogenitas budaya kerja di 

masyarakat petani. Pada penelitian 

ini juga menemukan suatu tipologi 

budaya kerja petani yang secara 

kategorial tipologis bisa dibedakan 

menjadi lima tipe budaya kerja 

petani, yaitu (1) produktif asketis, (2) 

produktif konsumtif, (3) subsisten 

asketis, (4) subsisten konsumtif, dan 

(5) subsisten tradisional.  Heteroge-

nitas budaya kerja petani tidak 

sepenuhnya dikarenakan pertim-

bangan-pertimbangan faktor 

ekonomi sebagaimana yang diduga 

oleh sejumlah ahli, namun saling 

terkait antara budaya kerja dan 

pertimbangan harga diri. Perilaku 

kerja dan ekonomi petani sangat 

diwarnai oleh pertimbangan 

pertimbangan ideologis yang 

merupakan manifestasi etos budaya 

yang bersumber dari pandangan 

hidup yang mereka anut secara turun 

temurun. 

Kesejahteraan yang berbasis 

budaya masyarakat dapat 

menciptakan rasa tentrem, oleh 

karena ibarat masyarakat sebagai 

badan jasmani, kebudayaan adalah 

rohnya.  Dengan demikian kehidupan 

yang berbasis budaya adalah 

kehidupan yang tidak bertentangan 

dengan nurani masyarakat, oleh 

karena itu membuat rasa tentrem.  

Tradisi adalah salah satu unsur 

penting dari kebudayaan. (Soetomo, 

2014) 

Kearifan lokal bidang 

ekonomi, dapat menjadi modal 

pembangunan, di mana partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 
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yang mempertahankan kearifan lokal 

dengan tidak anti perubahan. 

Keterlibatan masyarakat dalam 

proses pembangunan menurut 

Dusselhorp (dalam Nasution, 2009) 

dapat diklasifikasikan dalam 

sembilan dasar, yakni: (1) partisipasi 

berdasarkan derajat kesukarelaan, (2) 

partisipasi berdasarkan pada cara 

keterlibatan, (3) partisipasi 

berdasarkan pada keterlibatan dalam 

berbagai tahap, dalam proses 

pembangunan, (4) partisipasi 

berdasarkan pada tingkat organisasi, 

(6) partisipasi berdasarkan pada 

lingkup kegiatan, (7) partisipasi 

berdasarkan pada efektivitas, (8) 

partisipasi berdasarkan pada siapa 

yang terlibat, dan (9) partisipasi gaya 

partisipasi. 

Transformasi 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Hartini (2012) menemukan 

bahwa  transformasi yang dilakukan 

para nelayan Suradadi adalah bentuk 

dari keinginan untuk meningkatkan 

taraf hidup.  Ekonomi yang selalu 

dikaitkan dengan kesejahteraan 

merupakan faktor pendorong bagi 

masyarakat untuk melakukan 

transformasi di samping telah 

meluasnya jaringan sosialuntuk 

memperoleh informasi.  Adanya 

transformasi berpengaruh terhadap 

taraf hidup masyarakat, yaitu 

meningkatnya status sosial ekonomi 

dan pendidikan khususnya bagi 

perempuan.  Pada kasus ini para pria 

justru tidak membutuhkan 

pendidikan tinggi untuk bekerja, 

mereka lebih mengutamakan mencari 

nafkah menjadi nelayan di luar 

daerah dan hasilnya mereka 

pergunakan untuk kesejahteraan 

ekonomi dan pendidikan keluarga 

perempuan mereka.  Pendidikan 

ekonomi keluarga pada masyarakat 

desa Suradadi nampak pada pola 

perilaku, gaya hidup, pola konsumsi 

yang berbeda antara keluarga 

nelayan tradisional dan keluarga 

yang bertransform.  Perbedaan pola 

tersebut disebabkan karena pada 

keluarga yang telah bekerja sebagai 

nelayan luar daerah banyak 

mengadopsi budaya yang mereka 

peroleh selama berlayar.  Namun 

demikian walaupun mereka mandiri 

secara ekonomi, moralitas dan 

rasionalitas dalam berkonsumsi 

menjadi dipertanyakan. Pendidikan 

dan pola asuh dalam keluarga juga 

bergeser, jika pada umumnya 

masyarakat mengutamakan pendidik-
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an kaum pria, di desa Suradadi kaum 

perempuanlah yang diutamakan. 

 

Karakteristik Masyarakat Pesisir 

Masyarakat pesisir memiliki 

sifat-sifat atau karakteristik tertentu 

yang khas/unik. Sifat ini sangat erat 

kaitannya dengan sifat  upaya 

mereka yang mereka tekuni dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya.  

Sifat usaha kelautan yang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

musim dan pasar membentuk 

karakteristik masyarakat pesisir. 

Beberapa sifat dan 

karakteristik usaha masyarakat 

pesisir dapat diuraikan sebagai 

berikut: (a) ketergantungan pada 

kondisi lingkungan. Salah satu sifat 

usaha kelautan yang menonjol adalah 

ketergantungan pada kondisi 

lingkungan dalam hal ini air.  

Keadaan ini mempunya implikasi 

yang sangat penting bagi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat pesisir; 

(b) ketergantungan pada musim.  

Ketergantungan ini mempunyai 

implikasi bahwa masyarakat pantai 

secara umum akan sibuk bekerja 

mencari hasil laut ketika musim 

penangkapan, dan mengkonsumsi 

barang mahal, sebaliknya akan 

menganggur di musim paceklik dan 

diiringi memburuknya kehidupan 

ekonomi mereka; (c) ketergantungan 

pada pasar. Ketergantungan ini 

disebabkan karena komoditas yang 

mereka hasilkan sebagian besar 

harus dijual dahulu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Karakteristik 

ini berimplikasi masyarakat pesisir 

peka terhadap harga, dan perubahan 

harga produk perikanan  akan 

mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi masyarakat perikanan. 

(Kusnadi, 2007) 

 

Ekonomi dan Kecakapan Hidup 

Keluarga 

Doriza (2015) menyebutkan bahwa 

penyebab seseorang dalam keluarga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya adalah karena 

kelangkaan sumberdaya, menurut 

ahli ekonomi, sumberdaya secara 

umum adalah sesuatu yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

keluarga, berupa tanah, modal, 

pekerja, dan kewirausahaan, yang 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan barang atau jasa 

yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidup keluarga. Hanya saja terdapat 
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perbedaan kategori faktor produksi 

menurut ekonomi umum dengan 

ekonomi keluarga. 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang tepat 

untuk mempelajari kehidupan sosial 

kemasyarakatan, di mana peneliti 

mengumpulkan berbagai data yang 

dapat berupa transkrip wawancara, 

catatan lapangan, dokumen, dan 

bahan visual (artefak, foto, rekaman 

video, dan situs internet), yang 

melingkupi pengalaman hidup 

manusia dalam kehidupan sosialnya. 

(Saldana, 2011) 

Penulis merupakan pengamat 

penuh, sehingga terdapat beberapa 

sikap yang akan penulis lakukan agar 

kehadiran penulis dalam situs 

penelitian berlangsung secara alami, 

meskipun informan mengetahui 

tujuan penulis berada pada situs 

penelitian. Sikap dimaksud adalah 

sikap berupaya responsif, adaptif, 

expansif, menekankan holistisitas, 

memproses data secepatnya, 

mengklarifikasi, dan meningkatkan 

kemampuan peneliti dalam 

pengumpulan data. 

Subjek penelitian diperlakukan 

dengan snowball sampling, yang 

akan dihentikan jika data yang 

diperoleh dianggap jenuh. Informan 

yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat 

pesisir desa Kertasari Kabupaten 

Sumbawa Barat, terutama yang 

memiliki usaha tani rumput laut. Hal 

ini dilakukan dengan asumsi bahwa 

mereka memiliki keunikan sebagai 

masyarakat pesisir yang enggan 

menjadi nelayan ikan, tetapi memilih 

bertahan hidup dan berupaya 

meningkatkan kesejahtera-an hidup 

mereka dengan bertani rumput laut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Temuan penelitian terkait 

dengan dinamika perilaku moral 

ekonomi petani rumput laut di Desa 

Kertasari Kabupaten Sumbawa barat 

menunjukkan beberapa hal berikut: 

Masyarakat Kertasari  meru-

pakan masyarakat pesisir yang 

unik, dimana hampir semua 

penduduknya berprofesi sebagai 

petani rumput laut dan bukan 

sebagai nelayan. Perilaku ini 

mungkin tidak lazim terjadi di 

beberapa wilayah pesisir yang lain, 
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namun alasan utama untuk menjaga 

kelestarian lingkungan laut 

merupakan perilaku moral ekonomi 

yang selayaknya dihargai. Selain itu, 

diketahui pula bahwa sebagian besar 

masyarakat pesisir desa Kertasari 

yang semula adalah petani jagung 

dan padi di daratan bertransformasi 

menjadi petani rumput laut, dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan.  

Ginting (2003), yang meneliti 

tentang transformasi sosial yang 

dilakukan oleh petani dalam usaha 

sapi perah menunjukkan hasil yang 

signifikan bahwa perubahan telah 

membawa pola hidup ekonomi 

bergeser, masyarakat lebih konsumtif 

dan kurang rasional dalam 

berperilaku ekonomi. Hal tersebut 

tentu merupakan kondisi yang 

hendaknya tidak terjadi pada 

masyarakat yang sedang mengalami/ 

menyesuaikan diri dengan proses 

modernisasi. Kondisi ini boleh jadi 

disebabkan kurang kuatnya proses 

penanaman kearifal lokal bidang 

ekonomi yang mampu membendung 

warna negatif modernisasi.   

Sementara Kusnadi (2007), 

meneliti tentang jaringan sosial 

sebagai strategi adaptasi masyarakat 

nelayan, menemukan bahwa 

masyarakat nelayan merupakan salah 

satu kelompok sosial dalam 

masyarakat yang sangat intensif 

didera kemiskinan, yang disebabkan 

oleh faktor-faktor kompleks yang 

saling terkait. Jaringan sosial 

menjadi penting yang selanjutnya 

menjadi modal sosial masyarakat 

untuk menyelesaikan persoalan 

ekonomi yang mereka hadapi. 

Jaringan sosial akan pula 

mempercepat menyebarnya infor-

masi mengenai berbagai alternatif 

solusi permasalahan ekonomi, baik 

dalam konteks keluarga/rumah 

tangga maupun kelembagaan 

desa/dusun. 

Adanya kesepahaman masyara-

kat pesisir Desa Kertasari untuk 

menjadi petani rumput lain, 

menjelaskan bahwa jaringan sosial 

telah terbentuk.  

Masyarakat menangkap ikan 

hanya untuk kebutuhan konsumsi 

sehari-hari dengan jumlah yang 

cukup dan tidak berlebihan. 

Perilaku ini menunjukkan 

kecenderungan masyarakat pesisir 

Desa Kertasari merasa cukup 

terhadap sumberdaya alam yang 

tersedia, dan memanfaatkan 

seperlunya sesuai kebutuhan. Hal ini 
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tentu merupakan bagian dari perilaku 

moral ekonomi yang menunjukkan 

sifat askestis. Sutrisno (2008) 

mengatakan bahwa “askestis 

merujuk pada makna orang yang 

melakukan latihan untuk menjadi 

‘orang olah jiwa’, moral serta 

religius. Ia menjalani semua bentuk 

usaha untuk menghilangkan 

keinginan atau hawa nafsu 

jasmaniah”.  

Kegiatan bertani hampir 

seluruhnya dilakukan oleh ibu-ibu 

rumah tangga. Temuan ini tentu 

mengingatkan kita mengenai isu 

gender, yang membahas tentang 

peran wanita dalam perekonomian, 

bahkan kaum feminis terus menerus 

memperjuangkan kesetaraan 

dimaksud. Ekonomi feminis 

dimaknai sebagai studi peran gender 

dalam perekonomian dari perspektif 

pembebas (terhadap anggapan yang 

salah mengenai keberadaan 

perempuan). Ini merupakan 

tantangan analisis ekonomi yang 

memperlakukan perempuan sebagai 

tak terlihat, atau yang berfungsi 

untuk memperkuat situasi menindas 

perempuan, dan mengembangkan 

penelitian inovatif yang dirancang 

untuk mengatasi kegagalan tersebut. 

Ekonomi feminis berupaya 

menunjukkan bagaimana topik 

tentang perempuan yang berperan 

penting dalam perekonomian, 

terutama rumah tangga. Terlepas dari 

kontroversi tentang feminist, 

semangat juang ibu-ibu rumah 

tangga desa Kertasari harus kita 

maknai sebagai nilai juang untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup.  

Mubyarto (2011) mengemu-

kakan bahwa keterlibatan seluruh 

keluarga dalam mencari nafkah 

merupakan suatu upaya untuk 

bertahan hidup sekaligus respon 

keluarga terhadap kondisi kehidupan.  

Cara bertahan masyarakat nelayan 

(pesisir) dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga adalah 

dengan embededness yakni dengan 

adaptasi ekologi dan strategi nafkah 

(livehood strategy). Mubyarto 

menambahkan bahwa besar kecilnya 

pendapatan anggota keluarga akan 

berpengaruh terhadap pola 

pengaturan konsumsi dan produksi 

keuarga.  Temuan lain dalam 

penelitian ini adalah peran ganda 

para wanita, para istri mengelola 

perekonomian keluarga untuk 

bertahan hidup dengan strategi 

adaptasi ekologis disamping sebagai 
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pendidik anak-anak mereka. 

Pilihan menjadi petani 

rumput laut bagi masyarakat 

Kertasari adalah bagian dari 

kearifan lokal dan upaya untuk 

menjaga lingkungan yang 

berkelanjutan. Jika di daratan kita 

mengenal green economy, maka di 

area laut terdapat istilah blue 

economy yang sama-sama memiliki 

makna upaya manusia untuk 

melestarikan lingkungan, yang harus 

kita akui merupakan bagian dari 

perilaku moral ekonomi. 

Blue Economy adalah konsep 

yang menjelaskan aktivitas ekonomi 

yang bukan saja mengurangi limbah, 

tetapi juga meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Selain itu 

juga diartikan sebagai Ekonomi Laut 

Biru yang menjadikan laut sebagai 

ekosistem yang harus dilindungi dan 

dioptimalkan kemanfaatannya dalam 

rangka meningkatkan ekonomi 

rakyat. Tujuan blue economy di 

Indonesia adalah mencapai 

pembangunan nasional secara 

meyeluruh dengan memberdayakan 

unsur-unsur yang berkaitan dengan 

blue economy dan tetap menjaga 

kelestarian laut. (Cahyasari, 2015) 

APEC mendefinisikan blue 

economy sebagai model ekonomi 

yang mendorong pelaksanaan 

pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable). Model ekonomi yang 

mengembangkan industrialisasi 

kelautan dan perikanan yang 

menekankan pada pertumbuhan, 

penciptaan lapangan kerja, dan 

mendorong inovasi teknologi ramah 

lingkungan. Pembangunan kelautan 

yang kurang optimal dan cenderung 

tidak berkelanjutan (unsustainable) 

disebabkan oleh pola pembangunan 

yang kurang berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

tidak menerapkan pendekatan supply 

chain system secara terpadu, kurang 

inklusif dan tidak ramah lingkungan. 

(An-Naf, 2016). 

Konsep blue economy di atas 

sangat tepat diterapkan di Indonesia 

yang memiliki laut yang sangat luas, 

dengan potensi ekonomi yang 

melimpah. Sebagai bagian dari 

konsep pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, blue economy 

dimaknai memanfaatkan sumberdaya 

yang terdapat di laut hingga 

pesisirnya dengan mengedepankan 

mempertahankan dan menjaga 

ekosistem laut, agar dapat secara 

terus-menerus memberikan dampak 
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ekonomi dalam jangka panjang.  

Masyarakat Kertasari 

mengajarkan pula kepada anak-

anak generasi penerus mereka 

untuk lebih dini berjiwa 

kewirausahaan, mengenal alam 

dan membaca gejala-gejala alam. 

Pembelajaran ekonomi dan 

kewirausahaan telah dilakukan sejak 

dini, dengan harapan keturunan 

mereka akan berada pada taraf 

kesejahteraan yang lebih baik. Selain 

itu tentu terjadi pula pewarisan local 

wisdom economy yang tidak 

menutup kemungkinan akan dapat 

menjadi solusi permasalahan 

ekonomi pada masa yang akan 

datang. Proses pewarisan ini pula 

dimaksudkan untuk mewariskan 

nilai-nilai positif dari perilaku 

ekonomi. Kearifan lokal 

menggambarkan kemampuan 

masyarakat untuk mempertahankan 

eksistensinya dan meningkatkan 

kondisi kehidupannya melalui 

berbagai bentuk yang berbeda, tetapi 

pada dasarnya mempunyai nuansa 

upaya mewujudkan kesejahteraan 

(Soetomo, 2014). Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa untuk 

mempertahankan eksistensinya 

(boleh jadi juga aktualisasi diri), 

tanpa disadari, kejadian empiris yang 

berulang-ulang dalam masyarakat/ 

komunitas, akan melahirkan kearifan 

lokal bidang ekonomi yang tujuan 

utamanya adalah dalam rangka 

memenuhi kesejahteraan ekonomi 

yang berupaya mereka capai. 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Masyarakat Kertasari  

merupakan masyarakat pesisir yang 

unik, di mana hampir semua 

penduduknya berprofesi sebagai 

petani rumput laut dan bukan sebagai 

nelayan, diketahui pula bahwa 

sebagian besar masyarakat pesisir 

desa Kertasari yang semula adalah 

petani jagung dan padi di daratan 

bertransformasi menjadi petani 

rumput laut, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan; (2) 

Masyarakat menangkap ikan hanya 

untuk kebutuhan konsumsi sehari-

hari dengan jumlah yang cukup dan 

tidak berlebihan, menunjukkan 

kecenderungan masyarakat pesisir 

Desa Kertasari merasa cukup 

terhadap sumberdaya alam yang 

tersedia, dan memanfaatkan 

seperlunya sesuai kebutuhan; (3) 

Kegiatan bertani hampir seluruhnya 
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dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, 

peran ganda para wanita, para istri 

mengelola perekonomian keluarga 

untuk bertahan hidup dengan strategi 

adaptasi ekologis disamping sebagai 

pendidik anak-anak mereka; (4) 

Pilihan menjadi petani rumput laut 

bagi masyarakat Kertasari adalah 

bagian dari kearifan lokal dan upaya 

untuk menjaga lingkungan yang 

berkelanjutan, yang sejalan dengan 

konsep blue economy yang sama-

sama memiliki makna upaya 

manusia untuk melestarikan 

lingkungan; (5) Masyarakat Kertasari 

mengajarkan pula kepada anak-anak 

generasi penerus mereka untuk lebih 

dini berjiwa kewirausahaan, 

mengenal alam dan membaca gejala-

gejala alam. Pewarisan local wisdom 

economy tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan dapat menjadi 

solusi permasalahan ekonomi pada 

masa yang akan datang. 

Beberapa perilaku moral 

ekonomi di atas, layak dikaji lebih 

lanjut mengenai nilai-nilai positif 

yang terkandung di dalamnya, yang 

boleh jadi dapat dikejawantahkan 

dalam perfektif yang lebih luas. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku altruisme pengelola BUM Desa  dalam 
meningkatkan kehidupan perekonomian desa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek 
penelitiannya pengelola dan masyarakat yang menggunakan jasa keberadaan BUM Desa yang ada 
di Kabupaten Jombang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUM Desa bisa didirikan 
kalau ada kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak terkait yaitu antara Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan warga masyarakat, hal ini sangat sesuai dengan komponen 
perilaku altruisme cooperative (kerjasama).(2)Tujuh komponen perilaku altruisme menurut Mussen 
dan Eisenberg juga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu: (a) Sharing 
(membagi), sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di 
dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat 
mendorong kemajuan usaha BUM Desa, (b) Cooperative (kerjasama), ini sangat berkaitan dengan 
prinsip Kooperatif yaitu, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu 
melakukan kerjasama yang baik, (c) Donating (menyumbang) dan (d) Helping (menolong), ini 
sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif. (e) Honesty (jujur), ini sangat berkaitan dengan 
prinsip pengelolaan BUM Desa Transparasi dan Akuntabel yaitu aktivitas yang berpengaruh 
terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat 
dengan mudah serta terbuka; dan Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan, (f) Generosity (kedermawanan), sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif dan 
Emansipatif, semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, 
suku, dan agama. (g) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain,  komponen perilaku 
altruisme  ini sangat berkaitan dengan prinsip Sustainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat 
dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.(3) PADes dari BUM 
Desa 40% lebih banyak diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. 
 
Kata Kunci: Perilaku Altruisme, Penggelola, BUM Desa 
 

 
Desa mendirikan BUM Desa 

bukanlah semata-mata untuk mencari 

keuntungan ekonomis atau laba, akan 

tetapi meliputi pula manfaat sosial 

dan manfaat non ekonomi lainnya. 

Manfaat ekonomi yang ingin 

diperoleh dari kegiatan usaha BUM 

Desa adalah keuntungan atau laba 

secara finansial, PADes bertambah, 

terbukanya lapangan kerja baru bagi 

warga desa, dan kegiatan usaha 

ekonomi desa semakin dinamis. 

Manfaat sosial dan non ekonomi lain 

dari BUM Desa, misal: memperkuat 

rasa kebersamaan diantara warga 

desa, memperkokoh kegotong 

royongan, menumbuhkan kebang-

gaan dari warga terhadap desanya, 

mailto:umi1406@yahoo.co.id
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mendorong tumbuhnya prakarsa dan 

gerakan bersama warga untuk 

membangun desa secara mandiri,  

semakin baiknya pelayanan 

pemerintah desa kepada warga, dan 

seterusnya. (Hastowiyono & 

Suharyanto, 2014).  

Sukasmanto (2014), mengapa 

harus mengembangkan BUM Desa di 

desa, karena BUMDesa akan 

memberikan kesempatan yang lebih 

luas bagi kelompok marginal (warga 

miskin, perempuan, dll), dapat 

meningkatkan PADes, mengurangi 

pengangguran, meningkatkan 

pelayanan publik, atau manfaat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan 

lokal. Pendirian BUM Desa 

merupakan inisiatif desa, bukan 

perintah dari pemerintah supra desa, 

sehingga pengelolaannya harus 

berdasarkan prinsip kemandirian desa 

dan semangat kekeluargaan serta 

kegotongroyongan. Pendirian BUM 

Desa antara lain dimaksudkan untuk 

mengurangi peran para tengkulak 

yang seringkali menyebabkan 

meningkatnya biaya transaksi 

(transaction cost) antara harga produk 

dari produsen kepada konsumen 

akhir. Melalui lembaga ini 

diharapkan setiap produsen di 

perdesaan dapat menikmati selisih 

harga jual produk dengan biaya 

produksi yang layak dan konsumen 

tidak harus menanggung harga 

pembelian yang mahal. BUM Desa 

dapat menjadi distributor utama untuk 

memenuhi kebutuhan sembilan bahan 

pokok (sembako). 

Sihabudin (2009)  dalam 

penelitiannya dengan judul Legal 

Entity form of village-owned 

enterprises (BUM Desa) Potential-

Based Village Economy, menjelaskan 

bahwa BUM Desa sebagai lembaga 

ekonomi desa di harapkan mampu 

memperkuat ekonomi desa dengan 

jalan: (1) meningkatkan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan karakter 

masyarakat; (2) Bentuk interaksi 

BUM Desa dengan lembaga lain 

seperti kerja sama harus difasilitasi 

dan dilindungi oleh pemerintah desa 

atau daerah, terutama keberadaan dan 

keberlanjutan BUM Desa dapat 

dipertahankan; dan (3) Aturan 

kelembagaan BUM Desa harus 

selaras dengan esensi dari desa 

sebagai badan hukum publik untuk 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. 
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Prabowo (2014)  dalam 

penelitian berjudul Developing 

Bumdes (Village-owned Enterprise) 

for Sustainable Poverty Alleviation 

Model Village Community Study in 

Bleberan Gunung Kidul Indonesia 

menyimpulkan bahwa pentingnya 

dibentuk badan usaha milik desa 

(BUMDes) untuk mengentaskan 

kemiskinan yang ada di daerah 

tersebut. 

Pendirian dan pengelolaan 

BUM Desa merupakan perwujudan 

dari pengelolaan ekonomi produktif 

desa yang dilakukan secara 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

trasparansi, akuntabel, dan 

sustainable dengan tujuan utamanya 

meningkatkan ekonomi desa. Oleh 

karena itu perlu upaya serius 

menjadikan pengelolaan BUM Desa 

berjalan secara efektif, efisien, 

profesional dan mandiri, sehingga 

diperlukan pengelola BUM Desa 

yang profesional dan berdedikasi 

tinggi untuk desanya.  

Dari beberapa pengelola 

BUM Desa yang diwawancarai 

penulis, didapat data  bahwa, 

kebanyakan pengelola bersedia 

menjadi pengelola BUM Desa bukan 

termotivasi karena  memperoleh gaji 

saja, tapi karena mereka juga merasa 

senang dan bangga bisa 

menyumbangkan tenaga dan 

fikirannya untuk  mengabdi pada 

masyarakat di desanya (perilaku 

altruisme). Hal ini bisa dilihat dari 

gaji yang didapat  berdasarkan 

prosentasi dari penghasilan BUM 

Desa yang  tidak sebanding dengan 

tuntutan dan tanggung jawabnya yang 

besar dalam mencapai tujuan BUM 

Desa meningkatkan ekonomi Desa. 

Dalam artikel ini penulis mencoba 

untuk menggambarkan bagaimana 

perilaku Altruisme pengelola BUM 

Desa mampu mendukung 

keberhasilan Badan Usaha Milik 

Desa meningkatkan kehidupan 

perekonomian di desa..   

 

KAJIAN LITERATUR  

 

Perilaku Altruisme  

Manusia merupakan makhluk 

sosial yang diciptakan untuk 

berdampingan dengan orang lain dan 

tidak bisa hidup secara individual. 

Sebagai makhluk sosial hendaknya 

manusia saling tolong menolong satu 

sama lain dan mengadakan interaksi 
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dengan orang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam 

memenuhi kebutuhanya, tidak dapat 

lepas dari bantuan orang lain, jadi 

seseorang biasanya lebih 

menekankan kepentingan bersama 

dibandingkan dengan kepentingan 

pribadi. Hal ini akan mendorong 

munculnya perilaku peduli terhadap 

orang lain, dimana seseorang akan 

mudah memberikan pertolongan 

dengan sukarela kepada orang lain 

tanpa mengharap imbalan apapun 

dalam ilmu psikologi disebut dengan 

altruisme. Perilaku altruisme dapat 

diartikan sebagai perilaku menolong 

orang lain yang merupakan bagian 

dari perilaku prososial. Dengan kata 

lain perilaku altruisme adalah 

tindakan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menolong dan 

memberikan manfaat secara positif 

bagi orang lain. Tindakan tersebut 

dilakukan secara suka rela tanpa 

mengharap imbalan pada orang yang 

ditolong. (Meyers, G.D, 2012). 

Pribadi yang altruisme 

ditandai dengan kesediaan berkorban 

(waktu, tenaga, dan mungkin materi) 

untuk kepentingan kebahagiaan atau 

kesenangan orang 

lain. Mereka  merasakan kepuasan 

tersendiri manakala mereka berperan 

membantu orang lain dan lebih suka 

memuaskan orang lain ketimbang 

memuaskan kebutuhan diri sendiri. 

Kepuasan mereka diperoleh melalui 

pemberian peluang memuaskan orang 

lain. Altruisme  adalah perhatian 

terhadap kesejahteraan orang lain 

tanpa memperhatikan diri sendiri. 

Perilaku ini merupakan kebaikan 

yang ada dalam banyak budaya dan 

dianggap penting oleh beberapa 

agama. Altruisme adalah lawan dari 

sifat egois yang memen-tingkan diri 

sendiri. Altruisme dapat dibedakan 

dengan perasaan loyalitas dan 

kewajiban. Altruisme memu-satkan 

perhatian pada motivasi untuk 

membantu orang lain dan keinginan 

untuk melakukan kebaikan tanpa 

memperhatikan ganjaran, sementara 

kewajiban memusatkan perhatian 

pada tuntutan moral dari individu 

tertentu (seperti Tuhan, raja), 

organisasi khusus (seperti peme-

rintah), atau konsep abstrak (seperti 

patriotisme, dsb). Beberapa orang 

dapat merasakan altruisme sekaligus 

kewajiban, sementara yang lainnya 

tidak. Altruisme murni memberi 
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tanpa memperhatikan ganjaran atau 

keuntungan.( Barbra Oakley,2012). 

Beberapa filsuf dan ilmuwan 

sosial telah menekankan pentingnya 

untuk pemerintahan yang baik dari 

warga negara yang altruistik yang 

menghargai kesejahteraan sesama 

warga. (Hwang, S.H. 2011). Di sisi 

lain, perilaku prososial oleh sebagian 

ahli dideskripsikan sebagai bentuk 

perilaku yang cenderung mengun-

tungkan bagi orang lain. Perilaku 

yang tercakup di dalamnya adalah 

memberi rasa aman terhadap orang 

lain (comforting), saling berbagi, 

bekerja secara kooperatif, dan 

menunjukkan sikap empatik terhadap 

orang lain (Robinson & Curry, 2006). 

Kajian yang  mendalam tentang 

perilaku prososial tersebut bersifat 

kompleks dan seringkali tumpang 

tindih dengan kualitas kepribadian 

lainnya. Oleh karena itu, menurut 

Eisenberg dan Miller menyatakan 

bahwa empati, altruisme, dan perilaku 

prososial merupakan konstruksi 

istilah yang saling berkaitan erat satu 

sama lain (Hojat et. al., 2005). Oleh 

karena peristilahannya yang tumpang 

tindih tersebut, banyak ahli yang 

berasumsi bahwa perilaku prososial 

seseorang dibentuk dari kualitas 

empati dan altruistik yang dimilikinya 

(Robinson & Curry, 2006). Berbeda 

dengan altruisme yang lebih 

dimotivasi oleh motif-motif intrinsik, 

perilaku prososial selain dipengaruhi 

oleh kecenderungan-kecenderungan 

intrinsik yang murni untuk membantu 

orang lain, juga seringkali 

dipengaruhi oleh harapan-harapan 

sosial yang tinggi. Harapan-harapan 

tersebut dapat berupa sifat ingin 

dipuji atau untuk mendapatkan 

imbalan tertentu (Robinson & Curry, 

2006). 

Altruisme adalah tindakan 

sukarela yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang 

untuk menolong orang lain tampa 

mengharapkan imbalan apapun 

(kecuali mungkin  perasaan telah 

melakukan (kebaikan). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa perilaku altruistik 

adalah salah satu sisi sifat manusia 

yang dengan rela berbuat baik untuk 

orang lain, tanpa berharap 

mendapatkan imbalan apa pun, 

sebaliknya egoisme mengunakan 

kepentingan sendiri diatas kepen-

tingan orang lain untuk mengejar 

kesenagan diri sendiri. Dengan 
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definisi ini, apakah suatu tindakan 

altruistik atau tidak, tergantung pada 

tujuan si penolong. Misalnya setelah 

menolong korban kebakaran, si 

penolong menghilang tanpa diketahui 

identitasnya, merupakan tindakan 

yang altruistik. (Ginintasasi, 2008) 

Dari penjelasan definisi 

altruisme tersebut diatas, dapat 

disimpulkan indikator tingkah laku 

altruisme. adalah sebagai berikut : (a) 

Empati, Orang yang altruis 

merasakan perasaan yang sama sesuai 

dengan situasi yang terjadi. (b)  Orang  

altruis dapat mengi-terpretasikan dan 

sadar pada situasi seperti apa orang 

membutuhkan pertolongan. (c) Social 

respon-sibility, Orang altruis merasa 

bertanggung jawab terhadap situasi 

yang ada disekitarnya. (altruis 

memiliki inisiatif untuk melakukan 

tindakan menolong dengan cepat dan 

tepat). (d) Rela berkorban, adalah rela 

berkorban tenaga, pikiran dan materi 

untuk menolong orang yang 

membutuhkan. 

Menurut Myers (dalam 

Ginintasasi, 2008) altruisme dapat 

dipengaruhi oleh tiga faktor antara 

lain sebagai berikut: (a) Faktor 

situasional, merupakan faktor yang 

menggambarkan suasana hati pada 

saat melakukan pengamatan langsung 

tentang tingkat kebutuhan yang 

ditolong serta beberapa pertimbangan 

yang akan mengantar dinamika diri 

sendiri untuk melakukan tindakan 

altruistik atau tidak seperti desakan 

waktu. (b) Faktor interpersonal 

mencakup jenis kelamin, kesamaan 

karakteristik, kedekatan hubungan, 

dan daya tarik antar penolong dan 

yang ditolong. (c) Faktor personal 

merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri subyek yang menolong, 

mencakup perasaan subyek dan 

religiusitas subyek. 

David O. Sears (1990) 

menyatakan terdapat perbedaan 

individual dalam usaha memahami 

mengapa ada orang yang lebih mudah 

menolong dibandingkan orang lain, 

dan juga para peneliti menyelidiki 

karakteristik kepribadian yang relatif 

menetap maupun suasana hati dan 

psikologis yang mudah berubah akan 

mempengaruhi seseorang dalam 

berperilaku altruisme. 

Menurut Mussen dan 

Eisenberg, perilaku altruisme 

memiliki tujuh komponen, yaitu: (1) 

Sharing (berbagi) adalah bersedia 
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berbagi perasaan dengan orang lain 

dalam suasana suka dan duka, (2) 

Cooperative (kerjasama) adalah 

kesediaan untuk bekerjasama dengan 

orang lain demi tercapainya suatu 

tujuan.(3) Donating (menyumbang)  

adalah kesediaan untuk menyumbang 

tenaga, fikiran dan materi kepada 

yang membutuhkan, (4) Helping 

(menolong) adalah kesediaan untuk 

menolong orang lain yang sedang 

berada dalam kesulitan, (5) Honesty 

(bertindak jujur) adalah melakukan 

sesuatu seperti apa adanya dan tidak 

berbuat curang, (6) Generosity 

(kedermawanan) adalah kesediaan 

untuk memberi secara sukarela 

sebagian barang miliknya kepada 

orang yang membutuhkan dan (7) 

Mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain. (Tri 

dayakisni dan Hudaniah, 2008). 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa) 

BUM Desa adalah lembaga 

usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa 

dalam upaya memperkuat pereko-

nomian desa dan dibentuk 

berdasarkan kebutuhan dan potensi 

desa (PKDSP,2007). Ada tujuh ciri 

utama yang membedakan BUMDes 

dengan lembaga ekonomi komersial 

pada umumnya yaitu: (a) Badan 

usaha ini dimiliki oleh desa dan 

dikelola secara bersama; (b) Modal 

usaha bersumber dari desa (51%) dan 

dari masyarakat (49%) melalui 

penyertaan modal (saham atau andil); 

(c) Operasionalisasinya 

menggunakan falsafah bisnis yang 

berakar dari budaya lokal (local 

wisdom); (d) Bidang usaha yang 

dijalankan didasarkan pada potensi 

dan hasil informasi pasar; (e) 

Keuntungan yang diperoleh ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyerta modal) dan 

masyarakat melalui kebijakan desa 

(village policy); (f) Difasilitasi oleh 

Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan 

Pemdes; (g) Pelaksanaan 

operasionalisasi di-kontrol secara 

bersama Pemdes, BPD, dan anggota 

(PKDSP, 2007). 

Pendirian BUM Desa harus 

memperhatikan aset-aset desa. Para 

stakeholders desa harus memper-

hatikan aset-aset desa yang selama ini 

belum dikelola dan dimanfaatkan 

secara maksimal. Unit usaha BUM 
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Desa kalau bisa jangan sampai 

mengambil alih peran dan fungsi jenis 

usaha yang selama ini sudah menjadi 

sumber penghidupan warga. BUM 

Desa harus mengambil peran dan 

fungsi untuk memilih jenis unit usaha 

yang berbasis pada aset yang dimiliki 

desa atau kebutuhan dasar warga 

yang lebih tepat jika dilayani oleh 

desa. 

BUM Desa merupakan wa-

hana untuk menjalankan usaha di 

desa, sehingga potensi aset desa yang 

dikembangkan BUM Desa jangan 

bertabrakan dengan jenis usaha yang 

sudah dikembangkan warga desa, 

supaya perekonomian desa menjadi 

berkembang. Terlebih lagi bila 

ditopang oleh kompetensi dan 

komitmen para pengelola BUMDes 

dalam menjalankannnya, diharapkan  

mampu mengembangkan ekonomi 

lokal di desa, yaitu menggairahkan 

sumber-sumber pendapatan baru 

yang mendokrak kesejahteraan warga 

di desa serta bisa berkembang 

berkelanjutan. 

Untuk mencapai tujuan BUM 

Desa, pengelolaannya harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip 

pengelolaan BUM Desa yaitu: (a) 

Kooperatif, semua komponen yang 

terlibat di dalam BUM Desa harus 

mampu melakukan kerjasama yang 

baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya; (b) 

Partisipatif, semua komponen yang 

terlibat di dalam BUM Desa harus 

bersedia secara sukarela atau diminta 

memberikan dukungan dan kontribusi 

yang dapat mendorong kemajuan 

usaha BUM Desa; (c) Emansipatif, 

semua komponen yang terlibat di 

dalam BUM Desa harus diperlakukan 

sama tanpa memandang golongan, 

suku, dan agama; (d) Transparan, 

aktivitas yang berpengaruh terhadap 

kepentingan masyarakat umum harus 

dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan 

terbuka; (e) Akuntabel, seluruh 

kegiatan usaha harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara 

teknis maupun administratif; (f) 

Sustainabel, kegiatan usaha harus 

dapat dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUM 

Desa (PKDSP, 2007).  

Organisasi pengelola BUM 

Desa terpisah dari organisasi 

Pemerintahan Desa, yang susunan 

kepengurusanya terdiri dari: (a) 
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Penasihat; (b) Pelaksana Ope-

rasional; dan (c) Pengawas. 

Penamaan susunan kepengurusan 

organisasi di atas  dapat menggu-

nakan penyebutan nama setempat 

yang dilandasi semangat keke-

luargaan dan kegotongroyongan. 

Penasihat dijabat secara Exofficio 

oleh Kepala Desa yang mempunyai 

kewajiban: (1) memberikan nasihat 

kepada Pelaksana Operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUM 

Desa; (2) memberikan saran dan 

pendapat mengenai masalah yang 

dianggap penting bagi pengelolaan 

BUM Desa; dan (3) mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

BUM Desa. Penasihat berwenang: (1) 

meminta penjelasan dari Pelaksana 

Operasional mengenai 

persoalan yang menyangkut penge-

lolaan usaha Desa; dan (2) 

melindungi usaha Desa terhadap hal-

hal yang dapat menurunkan kinerja 

BUM Desa. (Permendes 4,2015).  

Pelaksana Operasional mem-

punyai tugas mengurus dan 

mengelola BUM Desa sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga, yang mempunyai 

kewajiban: (1) melaksanakan dan 

mengembangkan BUM Desa agar 

menjadi lembaga yang melayani ke 

butuhan ekonomi dan/atau pelayanan

umummasyarakat Desa; (2) menggali 

dan memanfaatkan potensi usaha 

ekonomi Desa untukmeningkatkan 

Pendapatan Asli Desa; dan (3) 

melakukan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga perekonomian 

Desa lainnya. Adapun wewenang 

Pelaksana Operasional adalah: (1) 

membuat laporan keuangan seluruh 

unit-unit usaha BUM Desa setiap 

bulannya; (2) membuat laporan 

perkembangan kegiatan unit-unit 

usaha BUM Desa setiap bulan; dan 

(3) memberikan laporan perkem-

bangan unit-unit usaha BUM Desa 

kepada masyarakat Desa melalui 

Musyawarah Desa sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun. Dalam melaksanakan 

kewajiban Pelaksana Operasional 

dapat menunjuk Anggota Pengurus 

sesuai dengan kapasitas bidang usaha, 

khususnya dalam mengurus 

pencatatan dan administrasi usaha 

dan fungsi operasional bidang usaha. 

Pelaksana Operasional dapat dibantu 

karyawan sesuai dengan kebutuhan 

dan harus disertai dengan uraian tugas 
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berkenaan dengan tang-gung jawab, 

pembagian peran dan aspek 

pembagian kerja lainnya. (Permendes 

4,2015).  

Persyaratan menjadi Pelak-

sana Operasional meliputi: (1) 

masyarakat Desa yang mempunyai 

jiwa wirausaha; (2) berdomisili dan 

menetap di Desa sekurang-kurangnya 

2 (dua) tahun; (3) ber-kepribadian 

baik, jujur, adil, cakap, dan 

perhatian terhadap usaha ekonomi 

Desa; dan (4) pendidikan minimal 

setingkat SMU/Madrasah 

Aliyah/SMK atau sederajat. 

Pelaksana Operasional dapat 

diberhentikan dengan alasan: (1) 

meninggal dunia; (2) telah selesai 

masa bakti sebagaimana diatur dalam 

Anggaran Dasar danAnggaran 

Rumah Tangga BUM Desa; (3) 

mengundurkan diri; (4) tidak dapat 

melaksanakan tugas dengan baik 

sehingga menghambat perkemba 

ngan kinerja BUM Desa; dan (5) 

terlibat kasus pidana dan telah 

ditetapkan sebagai tersangka. 

(Permendes 4,2015).. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena lebih 

bersifat natural, deskriptif dan 

induktif dalam bentuk studi kasus.  

Adapun lokasi penelitian  dilakukan 

di BUM Desa yang ada di Kabupaten 

Jombang,  subyek penelitiannya 

adalah pengelola BUMDes, kepala 

desa, dan masyarakat yang 

menggunakan jasa keberadaan BUM 

Desa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

 Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model Miles and 

Huberman (1984) dalam Sugiyono 

(2011), yang mengklasifikasi  analis 

data dalam tiga tahapan yaitu : (1) 

Reduksi data, yaitu memilih data hasil 

observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi yang benar-benar 

relevan berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. (2) Display data, 

yaitu menyajikan data dalam bentuk 

teks naratif untuk menjelaskan 

perilaku altruisme pengelola BUM 

Desa. (3) Verifikasi dan kesimpulan 

yaitu pembentukan kebenaran teori, 

fakta, atas data yang dikumpulkan 

untuk diolah,  dianalis dan diambil 

kesimpulannya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bentuk Altruisme Pada Saat 

Pendirian BUM Desa 

Pendirian BUM Des harus 

diletakkan sebagai strategi jitu dalam 

pengelolaan aset desa. Gagasan 

pendiriannya harus diorganisir 

melalui mekanisme musyawarah 

desa, yakni sebuah forum demokratis 

yang mempertemukan BPD, 

Pemerintah Desa dan kelompok 

masyarakat. Musyawarah desa ini 

sendiri merupakan mandatory UU 

Desa yang hendak melembagakan 

demokrasi lokal, salah satunya soal 

pendirian BUM Des. Lebih jelasnya 

alur pendirian BUM Desa dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari alur pendirian BUM 

Desa diatas, jika dikaitkan dengan 

tujuh komponen perilaku altruisme 

menurut Mussen dan Eisenberg bisa 

Musyawarah Desa 
 untuk mendirikan  

BUM Desa 

Menetapkan Perdes 
BUM Desa 

Membentuk organisasi pengelola 
BUM Desa : 

 

1. Penasihat ex officio Kepala 

Desa 

2. Pelaksana Operasional 

 

Pelaksana Operasional 
wajib menyusun 
AD/ART setelah 

mendapat pertimbangan 
Kepala Desa 

Musyawarah Desa untuk 
menyepakati AD/ART  

BUM Desa 

Penetapan peraturan Kepala 
Desa tentang  AD/ART  

BUM Desa 

Anggaran Dasar / AD minimal berisi nama, tempat 
kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, 
organisasi pengelola, jangka waktu berdinya BUM Desa, tata 
cara penggunaan dan penbagian keuntungan 
Anggaran Rumah Tangga/ART 
Berisi hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan 
dan pemberhentian personal organisasi pengelola, 
menetapkan jenis usaha dan sumber modal 
 

Jika 
disepakati 

Gambar 1. Alur Pendirian BUM Desa 
Sumber : UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP 43/2014 



National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

1483 
 

dimasukkan dalam komponen 

perilaku cooperative (kerjasama) 

yaitu kerjasama antara BPD, 

Pemerintah Desa, dan Kelompok 

warga bermusyawarah dalam 

menetapkan Perdes BUM Desa serta 

membentuk organisasi pengelola 

BUM Desa. Dalam hal ini BUM Desa 

tidak bisa didirikan kalau tidak ada 

kesepakatan antara pihak-pihak 

terkait, yaitu Pemerintah Desa, BPD 

dan kelompok warga masyarakat. 

Setelah proses pelembagaan 

BUM Desa selesai pengelola BUM 

Desa melakukan kerjasama lagi 

dalam mengidentifikasi dan memilih 

usaha yang layak dijadikan usaha 

BUM Desa, memulai usaha baru atau 

mengembangkan usaha.Dalam hal ini 

nampak ada komponen perilaku 

altruisme yang dilakukan pengelola 

BUM Desa yaitu mempertimbangkan 

hak dan kesejahteraan orang lain, 

karena dalam menentukan jenis usaha 

harus memperhatikan asset-aset desa 

yang belum dikelola dan 

dimanfaatkan secara maksimal serta 

tentunya jenis usaha yang tidak 

bertabrakan dengan jenis usaha yang 

sudah dikembangkan oleh warga. 

Dengan demikian, BUM Desa 

merupakan pilar kegiatan ekonomi di 

desa yang berfungsi sebagai lembaga 

sosial (social institution) dan 

sekaligus komersial (commercial 

institution). BUM Desa sebagai 

lembaga sosial berpihak kepada 

kepentingan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan 

pelayanan sosial. Sedangkan sebagai 

lembaga komersial bertujuan mencari 

keuntungan (laba) dari berbagai 

usaha/bisnis yang dijalankannya.  

Salah satu contoh perilaku 

altruisme pengelola BUM Desa 

adalah mengelola parkir dan ponten 

pasar mojoagung, karena bisa 

menyerap 100 lebih tenaga kerja yang 

diambil dari masyarakat desa yang 

belum punya pekerjaan. (wawancara 

dengan pengelola). Memberi 

pinjaman dengan bunga lunak bagi 

masyarakat desa yang mempunyai 

home industry.  

 

 

 

 

Bentuk Altruisme Pada Saat 

Pengelolaan BUM Desa. 

Tujuh komponen perilaku 

altruism menurut Mussen dan 
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Eisenberg, sangat sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan BUM 

Desa yaitu: (a) Sharing (membagi), 

komponen perilaku altruisme ini 

sangat berkaitan dengan prinsip 

pengelolaan BUM Desa Partisipatif 

yaitu semua komponen yang terlibat 

di dalam BUM Desa harus bersedia 

secara sukarela atau diminta 

memberikan dukungan dan kon-

tribusi yang dapat mendorong 

kemajuan usaha BUM Desa, (b) 

Cooperative (kerjasama), komponen 

perilaku altruisme ini sangat 

berkaitan dengan prinsip pengelolaan 

BUM Desa Kooperatif yaitu, semua 

komponen yang terlibat di dalam 

BUM Desa harus mampu melakukan 

kerjasama yang baik demi 

pengembangan dan kelangsungan 

hidup usahanya, (c) Donating 

(menyumbang), komponen perilaku 

altruisme ini sangat berkaitan dengan 

prinsip pengelolaan BUM Desa 

Partisipatif yaitu semua komponen 

yang terlibat di dalam BUM Desa 

harus bersedia secara sukarela atau 

diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong 

kemajuan usaha BUM Desa. (d) 

Helping (menolong), komponen 

perilaku altruisme ini sangat 

berkaitan dengan prinsip pengelolaan 

BUM Desa Partisipatif yaitu semua 

komponen yang terlibat di dalam 

BUM Desa harus bersedia secara 

sukarela atau diminta memberikan 

dukungan dan kontribusi yang dapat 

mendorong kemajuan usaha BUM 

Desa. (e) Honesty (jujur), komponen 

perilaku altruisme ini sangat 

berkaitan dengan prinsip pengelolaan 

BUM Desa Transparasi dan 

Akuntabel yaitu aktivitas yang 

berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat 

diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah serta 

terbuka; dan Akuntabel, seluruh 

kegiatan usaha harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara 

teknis maupun administrative, (f) 

Generosity (kedermawanan), kom-

ponen perilaku altruisme ini sangat 

berkaitan dengan prinsip pengelolaan 

BUM Desa  Partisipatif yaitu semua 

komponen yang terlibat di dalam 

BUM Desa harus bersedia secara 

sukarela atau diminta memberikan 

dukungan dan kontribusi yang dapat 

mendorong kemajuan usaha BUM 

Desa dan Emansipatif, semua 



National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 

1485 
 

komponen yang terlibat di dalam 

BUM Desa harus diperlakukan sama 

tanpa memandang golongan, suku, 

dan agama. (g) Mempertimbangkan 

hak dan kesejahteraan orang lain,  

komponen perilaku altruisme  ini 

sangat berkaitan dengan prinsip 

pengelolaan BUM Desa  Sustainabel, 

kegiatan usaha harus dapat 

dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUM Desa 

dan Partisipatif yaitu semua 

komponen yang terlibat di dalam 

BUM Desa harus bersedia secara 

sukarela atau diminta memberikan 

dukungan dan kontribusi yang dapat 

mendorong kemajuan usaha BUM 

Desa. 

Dari uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa jika para 

pengelola BUM Desa dalam 

mengelola BUM Desa menerapkan 

prinsip-prinsip pengelolaan BUM 

Desa secara tidak langsung telah 

berperilaku altruisme. 

 

 

Bentuk Altruisme Pada Saat 

Pembagian Hasil Usaha 

Anggaran dasar BUM Desa 

Gambiran Sejahtera sebagai salah 

BUM Desa yang peneiti teliti didapat 

gambaran  tentang pembagian sisa 

hasil usaha dengan rincian sebagai 

berikut:  20%  untuk pemupukan 

modal usaha,  40%  untuk penda-

patan asli desa, 5% untuk komisaris, 

2.5% untuk badan pemeriksa/ 

pengawas, 20%  untuk direksi , 2.5% 

untuk  BAZIS desa  Gambiran, dan 

10% untuk cadangan. Ini menunjukan 

peran BUM Desa dalam 

meningkatkan pendapatan desa 

sangat tinggi yaitu sebesar 40% dari 

sisa hasil usaha. Dari data yang 

peneliti peroleh pendapatan BUM 

Desa rata rata berkisar antara Rp 

10.000.000 sampai Rp 11.000.000 

tiap bulan,  dari sini bisa diketahui 

kontribusi  BUMDes ke PADes atau 

pendapatan asli desa antara Rp 

4.000.000 sampai Rp 4. 400.000 tiap 

bulannya.  

Dari catatan hasil penelitian 

diatas terlihat bahwa sisa hasil usaha 

BUM Desa 40% untuk pendapatan 

asli desa dan 2,5% untuk BAZIS 

banyak  diperuntukkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masya-

rakat, misalnya menyediakan sarana 

dan prasarana umum, bantuan 

bencana, bantuan modal usaha kecil 
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bagi masyarakat yang membutuh-

kannya dan masih banyak lagi yang 

semuanya mengarah pada bentuk 

perilaku altruisme pengelola untuk 

masyarakat yang kekurangan.  

 

KESIMPULAN  

Pendirian BUM Desa 

bukanlah semata-mata untuk mencari 

keuntungan ekonomis saja akan tetapi 

juga mempunyai  manfaat sosial, 

misalnya: dapat memperkuat rasa 

kebersamaan diantara warga desa, 

memperkokoh kegotong royongan, 

menumbuhkan kebang-gaan dari 

warga terhadap desanya, mendorong 

tumbuhnya prakarsa dan gerakan 

bersama warga untuk membangun 

desa secara mandiri, kelestarian 

lingkungan hidup, semakin baiknya 

pelayanan pemerintah desa kepada 

warga, dan masih banyak lagi. 

Temuan penelitian menunjuk-

kan bahwa: (1) BUM Desa bisa 

didirikan kalau ada kesepakatan 

kerjasama antara pihak-pihak terkait 

yaitu antara Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan 

warga masyarakat, hal ini sangat 

sesuai dengan komponen perilaku 

altruisme cooperative (kerjasama). 

(2) Tujuh komponen perilaku 

altruisme menurut Mussen dan 

Eisenberg juga sangat sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan BUM 

Desa yaitu: (a) Sharing (membagi), 

sangat berkaitan dengan prinsip 

Partisipatif yaitu semua komponen 

yang terlibat di dalam BUM Desa 

harus bersedia secara sukarela 

memberikan dukungan dan kontribusi 

yang dapat mendorong kemajuan 

usaha BUM Desa, (b) Cooperative 

(kerjasama), ini sangat berkaitan 

dengan prinsip Kooperatif yaitu, 

semua komponen yang terlibat di 

dalam BUM Desa harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik, (c) 

Donating (menyumbang) dan (d) 

Helping (menolong), ini sangat 

berkaitan dengan prinsip Partisipatif. 

(e) Honesty (jujur), ini sangat 

berkaitan dengan prinsip pengelolaan 

BUM Desa Transparasi dan 

Akuntabel yaitu aktivitas yang 

berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat 

diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah serta 

terbuka; dan Akuntabel, seluruh 

kegiatan usaha harus dapat 

dipertanggung jawabkan, (f) 

Generosity (kedermawanan), sangat 
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berkaitan dengan prinsip Partisipatif 

dan Emansipatif, semua komponen 

yang terlibat harus diperlakukan sama 

tanpa memandang golongan, suku, 

dan agama. (g) Mempertimbangkan 

hak dan kesejahteraan orang lain,  

komponen perilaku altruisme  ini 

sangat berkaitan dengan prinsip 

Sustainabel yaitu kegiatan usaha 

harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam 

wadah BUM Desa.(3) PADes dari 

BUM Desa 40% lebih banyak 

diperuntukkan untuk kesejahteraan 

masyarakat yang kurang mampu. 
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WAWASAN BARTER DALAM PENDIDIKAN EKONOMI 

 

Vinsensius Nurak 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

Vinsensiusnurak29@gmail.com 

 

Abstrak 
Wawasan merupakan pengetahuan tentang suatu hal. Ada hal yang perlu dipahami dan dipelajari 

mengenai konsep barter ini, yang bisa menambah pengetahuan baru dalam pendidikan ekonomi 

sekarang. Dalam hal ini adapun prinsip barter dalam melaksanakan proses kegiatan tukar/menukar 

atau barter. Setiap individu membutuhkan prinsip-prinsip  sebelum melakukan barter, hal ini tentu 

sangat membantu dan memudahkan setiap orang pada saat melakukan aktivitas dalam 

kegiatan/proses pertukaran sehingga berjalan lancar. Adapun kelebihan dan kekurangan barter 

yang perlu dipahami terkait konsep barter, karena dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti ada 

kelebihan dan kekurangan dari barter. Tujuannya agar masyarakat bisa memahami konsep dasar 

barter yang sebenarnya. 

 

Kata Kunci: Wawasan barter, Prinsip, Kekurangan, dan Kelebihan barter.  

 

Apakah dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat perlu 

melakukan barter? Dalam 

kenyataannya manusia sebagai 

makhluk sosial tidak biasa memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan akan barang 

yang tidak dapat dihasilkannya 

sendiri, mereka mencari orang yang 

memiliki barang yang diinginkan 

dengan barang yang dimilikinya. Cara 

tukar-menukar inilah yang disebut 

dengan istilah barter. Pertukaran 

secara barter, hanya mungkin terjadi 

bilamana kedua belah pihak saling 

membutuhkan barang yang 

dimilikinya, di mana o rang 

pertama membutuhkan barang yang 

dimiliki orang kedua, sebaliknya 

orang kedua  membutuhkan barang 

yang dimiliki oleh orang pertama. Bila 

syarat ini tidak terpenuhi, maka 

pertukaran sulit dilakukan. Sistem 

barter ini tidak bertahan lama dalam 

dunia perdagangan, semakin hari 

manusia semakin merasakan kesulitan 

untuk menemukan orang yang 

mempunyai barang yang 

diinginkannya dan juga mau 

menukarkan barang yang dimilikinya. 

Pada zaman dahulu, ribuan tahun 

sebelum manusia mengenal uang, 

masyarakat memenuhi kebutuhannya 

dengan hasil produksi sendiri. Mereka 

berburu, mengumpulkan hasil hutan, 

bertani, menangkap ikan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Dalam kenyataannya, mereka tidak 

mailto:Vinsensiusnurak29@gmail.com
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dapat memenuhi semua kebutuhan 

dengan hasil produksi sendiri. Untuk 

dapat memenuhi kebutuhan akan 

barang yang tidak dapat dihasilkannya 

sendiri, mereka mencari orang yang 

memiliki barang yang diinginkan. 

Setelah ditemukan, kemudian 

dilakukan tukar- menukar barang yang 

dinginkan dengan barang yang 

dimilikinya. Cara tukar-menukar 

inilah yang disebut dengan istilah 

barter . 

Dalam kehidupan sehari-hari, 

Pertukaran secara barter hanya 

mungkin terjadi bilamana terdapat 

dua pihak yang saling membutuhkan 

barang yang dimilikinya, di mana 

orang yang pertama membutuhkan 

barang yang dimiliki oleh orang 

kedua, sebaliknya orang yang kedua 

membutuhkan barang yang dimiliki 

orang pertama. Bila syarat ini tidak 

terpenuhi, maka pertukaran secara 

barter sulit dilakukan. Manullang 

(1985) memberikan contoh kesulitan 

barter tersebut sebagai berikut. 

Andai kata si A mempunyai beras 

dan membutuhkan ayam, sementara 

si B membutuhkan jagung dan 

mempunyai ayam, sedangkan beras 

tidak dimilikinya. Antara kedua 

orang tersebut tidak mungkin terjadi. 

Apa yang dibutuhkan B tidak 

dipunyai A, sekalipun B memiliki 

apa yang dibutuhkan A. pertukaran 

di antara mereka hanya mungkin 

terjadi jika kebetulan ada orang 

ketiga, yang dalam hal ini si C yang 

mempunyai jagung dan 

membutuhkan beras. A dapat 

menukarkan beras yang dimilikinya 

kepada jagung yang dimiliki oleh C, 

dan C dapat menukarkan jagung itu 

langsung kepada ayam si B yang 

dibutuhkannya. Pandangan siswa di 

era globalisasi ini masih terdapat 

anggapan bahwa, barter merupakan 

pertukaran barang dengan barang 

tanpa adanya perantara dari orang 

lain. Untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan maka seseorang 

akan berusaha untuk menukarkan 

barangnya dengan orang lain sesuai 

dengan kebutuhannya masing-

masing. Hal ini yang membuat  

anggapan siswa mengenai konsep 

barter dalam kehidupan sehari-

harinya tidak berubah sehingga 

generasi saat ini dan ada pula 

anggapan siswa mengenai barter ini 

hanya terjadi di pasar tradisional. 
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Dari 2 contoh kasus di atas, kita 

dapat melihat bahwa barter yang 

seharusnya itu bukan barang dengan 

barang dengan barang, tetapi bisa 

barang dengan tenaga, jasa dengan 

uang dan lain sebagainya yang masih 

bisa kita jumpai dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Hal ini membuat 

masyarakat akan berpikir dan 

memahami konsep barter yang 

sesungguhnya pada kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Dari konsep 

barter di atas dapat disimpulkan 

bahwa, barter merupakan kegiatan 

tukar menukar dalam hal apa saja dan 

memiliki nilai kegunaan untuk kedua 

belah pihak yang melakukan 

pertukaran. Ada pula proses kegiatan 

barter yang harus dilakukan sebelum 

mencapai barter adalah sebagai 

berikut: (1) harus ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak, (2) 

pendekatan yang digunakan, (3) 

proses pertukaran. Tujuan 

pembahasan konsep barter ini antara 

lain meliputi: (1) mengubah 

pemahaman masyarakat mengenai 

konsep barter, (2) menciptakan 

generasi yang paham akan arti barter 

yang sesungguhnya,  (3) menambah 

pengetahuan baru bagi pendidik, 

peserta didik, dan masyarakat pada 

umumnya. 

Berdasarkan pandangan di atas maka 

penulis dapat menjelaskan 

bagaimana siswa perlu mengetahui 

tentang konsep dasar barter tersebut. 

Melihat dari perkembangan barter, 

pentingnya siswa perlu memahami 

barter yang sesungguhnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Barter tidak 

hanya terjadi pada pertukaran barang 

dengan barang tetapi dapat berupa 

barang dengan tenaga, jasa dengan 

uang, dan lain sebagainya. Perlu 

diberi pandangan baru mengenai 

barter terhadap siswa sekarang 

sehingga setiap siswa dapat mengerti 

serta memahami arti konsep barter 

yang sebenarnya. Ada hal yang perlu 

diketahui juga pada barter, ketika 

seseorang mau melakukan 

pertukaran/barter itu tidak hanya 

terjadi di pasar tradisional, tetapi di 

era globalisasi ini untuk melakukan 

pertukaran atau barter bisa terjadi 

kapan pun dan di mana saja. Hal ini 

tentu sangat membantu setiap 

individu ketika mau melaksanakan 

kegiatan pertukaran tidak perlu ke 

pasar tradisional. Seiring dengan 

perkembangan teknologi tentu juga 
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sangat membantu serta membawa 

dampak yang positif bagi kegiatan 

barter. 

Dengan adanya perkembangan 

teknologi, barter tidak hanya 

dilakukan secara langsung tetapi bisa 

lewat media. Hal ini tentu sangat 

membantu masyarakat, ketika 

melakukan barter tidak perlu 

bertemu secara langsung karena 

sudah lewat media dan yang paling 

penting adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak.  

 

Prinsip Barter 

Ada beberapa prinsip barter antara 

lain: (1) prinsip ketertarikan, 

semakin aktor-aktor menganggap 

sumber masing-masing bernilai, 

semakin besar kemungkinan suatu 

hubungan pertukaran berkembang di 

antara aktor-aktor itu. Artinya pada 

prinsip ini mengutamakan rasa suka 

atau tertarik terhadap barang dan apa 

saja yang ingin ditukar. Ketertarikan 

ini harus muncul dari kedua individu 

yang akan melakukan proses 

pertukaran dalam kehidupan 

bermasyarakat, (2) prinsip nilai, 

semakin besar intensitas kebutuhan 

aktor akan sebuah sumber tertentu, 

dan semakin langka sumber tersebut, 

semakin besar nilai sumber tersebut 

bagi aktor. Nilai guna dari suatu 

barang yang ingin ditukar tentu 

sangat berpengaruh karena orang-

orang yang ingin melaksanakan 

pertukaran/barter mereka melihat 

sejauh mana barang yang mereka 

tukar mempunyai manfaat  yang 

besar, (3) prinsip kekuasaan, (a) 

semakin aktor menganggap tinggi 

nilai sumber dari aktor lain, semakin 

besar kekuatan aktor kedua terhadap 

aktor pertama, (b) semakin cair 

sumber seorang aktor, semakin besar 

opsi dan alternatif pertukaran dan 

sebab itu semakin besar pula 

kekuatan dari aktor itu dalam 

pertukaran sosial, (4) prinsip 

ketegangan, semakin aktor-aktor 

dalam pertukaran sosial 

memanipulasi situasi untuk 

menyembunyikan kebutuhannya 

akan suatu sumber atau 

menyembunyikan adanya sumber-

sumber, semakin besar tingkat 

ketegangan dalam pertukaran dan 

semakin besar pula potensi konflik. 
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Kelebihan Barter   

(1) kita mendapatkan barang yang jauh 

lebih baik dari sebelumnya, (2) kita 

tidak perlu mengeluarkan uang, (3) 

dapat meningkatkan kegiatan sosial, 

(4) saling terbuka. 

Kekurangan Barter 

(1) Kurangnya pengetahuan ekonomi, 

(2) bisa menjadi rugi, karena barang 

yang di barter mungkin jauh lebih 

rendah kualitasnya, (3) menjadi 

kurang dianggap orang karena hanya 

menggunakan sistem barter, (4) saling 

berdebat. 

Kesimpulan 

 Tujuan dalam mempelajari 

artikel ini, agar setiap individu dapat 

mengetahui wawasan mengenai 

konsep barter yang sesungguhnya 

dalam kehidupan sehari-hari, 

kemudian orang yang membaca artikel 

ini bisa memahami dan mengetahui 

prinsip, kekurangan, serta kelebihan 

dari barter. Dengan adanya artikel ini, 

diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi setiap individu 

terkait dengan materi yang 

disampaikan dalam jurnal ini. 
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PENDIDIKAN EKONOMI BERWAWASAN LINGKUNGAN  

DI SEKOLAH ADIWIYATA  
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Prodi Pendidikan Ekonomi, Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang 
Email: a_faris@ymail.com 

 

Abstrak 
Pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan merupakan pembelajaran ekonomi yang pada 

pelaksanaannya diintegrasikan muatan berwawasan lingkungan agar peserta didik terbentuk 

karakter sadar dan bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi dan lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti integrasi pendidikan lingkungan pada pembelajaran 

ekonomi di SMA Negeri 1 Lamongan sebagai sekolah adiwiyata yaitu sekolah yang telah 

melaksanakan program lingkungan hidup dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian 

menunjukan (1) integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan di SMA Negeri 1 

Lamongan dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang disusun 

berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi pendidikan 

ekonomi berwawasan lingkungan. (2) siswa SMA Negeri 1 Lamongan memperlihatkan perilaku 

ekonomi yang berwawasan lingkungan yang terlihat dari perilaku ekonominya salah satunya 

adalah pola konsumsi yang ramah lingkungan.  

 

Kata Kunci  : pedidikan ekonomi, berwawasan lingkungan, sekolah adiwiyata 

 

 

Dalam konsep sistem 

ekonomi konvensional, kegiatan 

ekonomi digambarkan semata-mata 

hanya merupakan kegiatan produksi 

dan konsumsi tanpa memasukkan 

fungsi lingkungan ke dalam sistem. 

Interaksi antara kegiatan konsumsi 

dan produksi di mana individu, 

rumah tangga dan masyarakat 

menawarkan jasa-jasanya kepada 

perusahaan antara lain berupa tenaga 

kerja, dan sebaliknya perusahaan 

menyediakan hasil produksinya 

kepada individu, rumah tangga 

ataupun masyarakat. Dalam interaksi 

lingkungan hidup memiliki fungsi 

sebagai pendukung keberlanjutan 

kegiatan rumah tangga dan 

perusahaan yang pada akhirnya 

sebagai pendukung kegiatan 

perekonomian secara keseluruhan 

(Dewanto Edi, 2015). Sikap dan 

perilaku ekonomi dapat dibentuk 

melalui proses pembelajaran yang 

diselenggarakan baik dibangku 

pendidikan formal, maupun 

nonformal adalah dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan ekonomi 

peserta didik/warga belajar, sebagai 

upaya meningkatkan keadilan dan 

kesejahteraan ekonomi secara khusus 

bagi siswa/warga belajar dan 

masyarakat secara umum (Setiaji, 

2014). 
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 Pendidikan ekonomi 

berwawasan lingkungan tidak hanya 

mengenai pemahaman tentang 

perlunya keseimbangan antara 

mahkluk hidup dengan alamnya, 

tetapi juga untuk meningkatkan sikap 

dan nilai positif terhadap 

permasalahan lingkungan yang 

diakibatkan dari kegiatan ekonomi, 

sehingga mendorong peserta didik 

untuk melakukan perbuatan secara 

langsung. Pendidikan ekonomi 

berwawasan lingkungan tidak selalu 

membutuhkan ahli atau pakar yang 

mengulas dalam berlembar-lembar 

kertas tentang metode penyelamatan 

lingkungan beserta hasil analisisnya. 

Peserta didik lebih membutuhkan 

penyajian pendidikan ekonomi yang 

berwawasan lingkungan secara 

sederhana dan mudah dimengerti dan 

dapat diintegrasikan dalam 

kehidupan sehari-hari (Cahyono, 

2014). 

Permasalahan siswa yang 

berhubungan dengan lingkungan 

sekitarnya harus diselesaikan dengan 

dukungan berbagai pihak. Guru 

sebagai pendidik seharusnya 

mempunyai kompetensi dan 

wawasan tentang lingkungan hidup.  

Dan harus mempunyai kemampuan 

untuk menanamkan kesadaran 

kepada siswa agar mereka tidak 

merusak lingkungan akibat kegiatan 

ekonomi yang dilakukan. Diperlukan 

peran yang besar dari guru dalam 

menanggulangi dampak dari kegiatan 

ekonomi yang berakibat terhadap 

kerusakan lingkungan melalui 

pelaksanaan pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan. 

Pembelajaran tersebut dengan 

memasukkan muatan karakter 

berwawasan lingkungan pada mata 

pelajaran ekonomi. 

 

Karakter Berwawasan 

Lingkungan 

Karakter yang berwawasan 

lingkungan yang ditandai dengan 

sikap baru (new attitudes), 

keterampilan (skills or capabilities), 

pengetahuan (knowledges), 

kesadaran dan perilaku (awareness 

and behaviours) terhadap eksistensi 

ekosistem yang lestari melalui 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan sangat dibutuhkan. Dari 

sini pendidikan yang terkait dengan 

ekonomi lingkungan untuk setiap 

tingkat pendidikan bisa menjadi cara 

yang layak atau sesuai untuk 

membantu kita menghadapi masalah-
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masalah yang muncul dari 

lingkungan kita (Fien & Trainer, 

1993). 

Fathurrohman (2013:80), 

Nilai karakter dalam hubungannya 

dengan lingkungan adalah sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi dan selalu ingin 

memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

 

Pembelajaran Ekonomi 

Berwawasan Lingkungan 

Pendidikan harus 

menghasilkan manusia yang perduli 

terhadap lingkungannya. Pendidikan 

lingkungan meliputi alam dan 

lingkungan dan lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan berarti 

kesadaran untuk memelihara 

lingkungan yang merupakan sumber 

kehidupan dari generasi sekarang 

dan generasi yang akan datang. Oleh 

karena itu perlu adanya sikap yang 

sadar utuk memiliki lingkungan. 

Menurut Hamalik (2010:98), 

Individu dan lingkungan terjadi 

proses interaksi atau saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. 

Tingkah laku individu dapat 

menyebabkan perubahan pada 

lingkungan dalam bentuk positif 

maupun negatif. Pengaruh positif 

berarti menimbulkan perubahan 

kearah perbaikan, penyempurnaan 

maupun penambahan. Pengaruh 

negatif bila tingkah laku bersifat 

merusak. 

Menurut Soerjani (2009:52), 

ekonomi berwawasan lingkungan 

adalah kegiatan ekonomi (industri, 

perdagangan, jasa, perbankan, 

keuangan) yang memiliki 

keseimbangan yang sehat dan 

dinamis antara dan sumber daya 

sehingga terjadi kesinambungan. 

Sedangkan menurut Suparmoko 

(2000:1) menyatakan bahwa 

ekonomi lingkungan adalah ilmu 

yang mempelajari kegiatan manusia 

dalam memanfaatkan lingkungan 

sedemikian rupa sehingga fungsi 

atau peranan lingkungan dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat 

ditingkatkan dalam penggunaannya 

untuk jangka panjang. Oleh karena 

itu dalam ekonomi berwawasan 

lingkungan diperlukan adanya 

keseimbangan antara kegiatan 

perekonomian dengan lingkungan 
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agar tidak terjadi kerusakan pada 

lingkungan. 

Wahjoedi (2013) 

mengemukakan bahwa perilaku 

ekonomi diarahkan untuk harus 

menghormati dan menjaga 

keseimbangan alam dan lingkungan, 

kembali ke alam jangan merusak 

alam. Nilai-nilai lingkungan ini telah 

menjadi trend kebutuhan 

internasional, karena itu secara 

nasional diperlukan tindakan 

ekonomi secara nyata. Implikasinya 

dalam pendidikan ekonomi adalah 

wawasan lingkungan harus masuk ke 

dalam kajian teoritik maupun 

implementatif melalui proses 

pembelajaran ekonomi di lembaga-

lembaga pendidikan, baik sekolah 

maupun luar persekolahan. 

Integrasi pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta didik agar 

memiliki pengertian, kesadaran, 

sikap, dan perilaku rasional serta 

tanggungjawab sosial, politik 

terutama ekonomi. Pada proses 

pembelajaran berkelanjutan juga 

diperlukan pendidikan berwawasan 

lingkungan, terutama pendidikan 

ekonomi yang nantinya membentuk 

pengetahuan, sikap rasional dan 

kecenderungan perilaku dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan 

sumber daya alam yang ada, 

sehingga segala tindakan ekonomi 

yang dilakukan tidak merugikan 

lingkungan. Jadi Integrasi muatan 

berwawasan lingkungan untuk mata 

pelajaran ekonomi adalah proses 

perubahan tingkah laku yang 

dilakukan oleh peserta didik dalam 

memiliki pengetahuan tentang ilmu 

ekonomi yang memasukkan dasar-

dasar lingkungan hidup supaya 

peserta didik memiliki kesadaran, 

sikap dan perilaku rasional serta 

bertanggung jawab ekonomi agar 

kehidupannya nanti lebih seimbang. 

Integrasi karakter 

berwawasan lingkungan pada 

pembelajaran ekonomi, mempunyai 

pengertian proses pengajaran yang 

dilakukan oleh guru untuk mengubah 

dan membentuk tingkah laku peserta 

didik agar memiliki pengetahuan dan 

prinsip-prinsip ekonomi lingkungan 

agar kehidupannya nanti seimbang, 

demokratis, adil dan sejahtera. 

Pembelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan sebenarnya merupakan 

alat untuk perkembangan ekonomi 

bukan hanya sekedar pertumbuhan 
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ekonomi. Pada praktis manajemen 

pendidikan modern, salah satu dari 

lima fungsi pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan adalah 

fungsi teknis-ekonomis, baik pada 

tataran individu hingga tataran 

global. Fungsi teknis-ekonomis 

metujuk pada kontribusi pendidikan 

untuk ekonomi. Misalnya, 

pendidikan ekonomi dapat 

membantu individu untuk 

mendapatkan  pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk 

hidup dan berkompetisi dalam 

ekonomi yang kompetitif. Pada 

integrasi pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan harus 

bersifat komprehensif, yang di 

dalamnya mencakup perencanaan, 

penerapan dan evaluasi. Perencanaan 

dalam pembelajaran ekonomi 

berwawasan lingkungan mencakup 

proses pembuatan dan pengambilan 

keputusan (tindakan) untuk 

menghasilkan perencanaan yang 

akan digunakan. Penerapan 

pembelajaran ekonomi berwawasan 

lingkungan berusaha mentransfer 

perencanaan, pengorganisian, 

penggerakan dan pengendalian atau 

evaluasi kurikulum ke dalam 

tindakan operasional. Evaluasi 

kurikulum merupakan tahap akhir 

dari penerapan proses pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

untuk menentukan seberapa besar 

hasil-hasil proses pembelajaran, 

tingkat ketercapaian program-

program yang telah direncanakan, 

dan hasil dari kurikulum itu sendiri. 

Integrasi karakter 

berwawasan lingkungan pada 

pembelajaran ekonomi tidak hanya 

melibatkan orang yang terkait 

langsung dengan dunia pendidikan 

saja, namun di dalamnya terlibat 

banyak orang atau instansi yang 

terkait, seperti pengusaha, orang tua 

peserta didik, serta unsur-unsur 

masyarakat lainnya yang 

berkepentingan dalam pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan. 

Prinsip-prinsip yang akan digunakan 

dalam Integrasi pembelajaran 

ekonomi berwawasan lingkungan 

pada dasarnya merupakan kaidah-

kaidah atau aturan yang akan 

menjiwai suatu kurikulum dan proses 

belajar mengajar. 

 

 

Sekolah Adiwiyata 

Sekolah Adiwiyata 

merupakan sekolah yang baik dan 
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ideal sebagai tempat memperoleh 

ilmu pengetahuan dan berbagai 

norma serta etika yang dapat menjadi 

dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup menuju kepada 

cita-cita pembangunan berkelanjutan 

(Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 2 tahun 2009). 

Kegiatan utama program 

Adiwiyata yang diarahkan yaitu 

sekolah yang berwawasan dan 

berbudaya lingkungan. Dengan 

adanya program Adiwiyata, sekolah 

mengeluarkan kebijakan yang 

diintegrasikan dalam sebuah kegiatan 

untuk mendukung program 

Adiwiyata. Warga sekolah dan 

masyarakat luas perlu dilibatkan 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, 

agar kegiatan tersebut dapat 

memberikan manfaat baik bagi 

warga sekolah, masyarakat luas dan 

lingkungan. 

Tujuan program sekolah 

Adiwiyata yaitu: 1) Menciptakan 

kondisi yang lebih baik bagi sekolah 

untuk menjadi tempat pembelajaran 

dan penyadaran warga sekolah (guru, 

murid, orang tua wali murid, dan 

pekerja lainnya) dalam upaya 

pelestarian lingkungan hidup, 2) 

Mendorong dan membantu sekolah-

sekolah agar dapat turut 

melaksanakan upaya pemerintah 

dalam kelestarian lingkungan hidup 

dalam pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan demi 

kepentingan generasi yang akan 

datang, 3) Warga sekolah turut 

bertanggung jawab dalam upaya-

upaya penyelamatan lingkungan 

dalam pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu 

pendekatan penelitian tanpa 

menggunakan angka statistik tetapi 

dengan pemaparan secara deskriptif 

yaitu berusaha mendeskripsikan 

suatu gelaja, peristiwa, dan kejadian 

yang terjadi di saat sekarang, dimana 

peneliti berusaha memotret peristiwa 

dan kejadian yang menjadi fokus 

perhatian untuk kemudian dijabarkan 

sebagaimana adanya. 

Penelitian ini bertujuan 

mendapatkan gambaran tentang 

integrasi karakter berwawasan 

lingkungan pada pembelajaran 

ekonomi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 
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kualitatif dengan rancangan studi 

multi situs (multi situs studies) 

karena fokus penelitian pada keadaan 

yang terjadi di dua tempat (situs) 

yang berbeda.  

Dalam penelitian ini, 

pendekatan bersifat natural, 

deskriptif dan induktif. Bahwa latar 

penelitian merupakan sumber dan 

data yang langsung dialami, sehingga 

peneliti harus mampu masuk secara 

langsung ke dalam latar penelitian. 

Adapun latar penelitian yang 

dimaksud adalah SMA Negeri 1 

Lamongan. 

Prosedur pengumpulan data 

yang tepat akan menghasilkan 

terkumpulnya data sesuai dengan 

yang diharapkan. Penelitian ini 

menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data, yaitu (1) 

wawancara mendalam (in depth 

interview), (2) observasi partisipan 

(participant observation), dan (3) 

studi dokumentasi (study of 

documents). Proses analisis data 

dilakukan secara terus menerus 

(cyclical) sejak peneliti memasuki 

lapangan sampai kegiatan penelitian 

ini berakhir. Kegiatan penelitian ini 

tidak terlepas dari empat kegiatan 

berikut: (1) pengumpulan data; (2) 

reduksi data; (3) penyajian data; (4) 

penyimpulan/verifikasi. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Pendidikan 

Ekonomi di SMA Negeri 1 

Lamongan 

Sma Negeri 1 Lamongan 

memiliki visi Kompetitif global, 

unggul dalam IPTEK dan IMTAQ 

serta peduli pada lingkungan. 

Sedangka visinya adalah 

Melaksanakan pengelolaan sekolah 

menuju pemenuhan standar 

manajemen mutu, membudayakan 

belajar dan membaca bagi seluruh 

warga sekolah, meningkatkan 

kreatifitas dan apresiasi siswa 

terhadap seni dan budaya bangsa, 

meningkatkan semangat berprestasi 

di bidang olah raga, membudayakan 

disiplin belajar dan mengajar, 

mengintegrasikan IPTEK dengan 

IMTAQ sehingga terbentuk manusia 

yang berakhlaqul karimah, 

membudayakan perilaku hidup 

bersih, sehat serta peduli terhadap 

kelestarian lingkungan. Selaras 

dengan visi peduli terhadap 

kelestarian lingkungan maka 

diharapkan lulusan Sma Negeri 1 

Lamongan diharapkan mempunyai 
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karakter yang berwawasan 

lingkungan yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Karakter berwawasan lingkungan 

tersebut dapat diterapkan di jenjang 

pendidikan selanjutnya yaitu 

perguruan tinggi maupun di 

lingkungan tempat mereka tinggal. 

 

Intergrasi Pendidikan Ekonomi 

Berwawasan Lingkungan dalam 

Pembelajaran di SMA Negeri 1 

Lamongan 

Integrasi pendidikan 

berwawasan lingkungan dilakukan 

pada mata pelajaran bidang ekonomi 

yang diajarkan pada siswa SMA 

Negeri 1 Lamongan. Integrasi 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan perlu memperhatikan 

karakteristik materi masing-masing. 

Terdapat materi yang memiliki 

kaitan langsung dengan ekonomi 

berkelanjutan seperti kebutuhan 

ekonomi, kelangkaan serta 

sumberdaya. Terdapat pula materi 

yang tidak memiliki kaitan langsung 

dengan ekonomi ekonomi 

berkelanjutan seperti elastisitas dan 

fungsi permintaan dan penawaran. 

Pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan diintegrasi dalam mata 

pelajaran yang tertuang dalam: 

a. Perangkat pembelajaran, yang 

dikembangkan dalam silabus, dan 

RPP, disusun berlandaskan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mengarahkan pada integrasi 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan. 

b. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dari pembukaan, inti 

dan penutup disusun berlandaskan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mengarahkan pada integrasi 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan. 

c. Proses evaluasi pembelajaran 

ranah affective, cognitive dan 

psychomotor disusun 

berlandaskan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mengarahkan 

pada integrasi pendidikan 

ekonomi berwawasan lingkungan. 

Integrasi pendidikan karakter 

berwawasan lingkungan kedalam 

mata pelajaran ekonomi yang 

dituangkan melalui perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran di SMA Negeri 1 

Lamongan dilakukan dengan cara 

berikut: 
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a. Integrasi Langsung 

Materi ekonomi yang 

berhubungan langsung dengan 

ekonomi berkelanjutan seperti 

kebutuhan ekonomi, sumber daya 

dan kelangkaan serta  materi lain 

langsung dimasukan perencanaan 

pembelajaran (silabus, RPP dan 

SK KD), pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

b. Integrasi Tidak Langsung 

Materi ekonomi yang tidak 

berhubungan langsung dengan 

ekonomi berkelanjutan seperti 

elastisitas dan fungsi permintaan 

dan penawaran seta materi lain 

diintegrasikan secara tidak 

langsung dengan memasukan 

unsur-unsur ekonomi 

berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran melalui contoh 

empiris, himbauan pada 

kompetensi atau materi yang 

relevan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa prinsip-prinsip 

penting dalam mengintegrasikan 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan dalam pembelajaran yang 

digunakan pengajar di SMA Negeri 1 

Lamongan sebagai berikut: 

a. Kontekstual Learning 

Pembelajaran ekonomi tidak 

boleh lepas dari kondisi nyata, 

karena ilmu ekonomi pada 

hakikatnya merupakan kajian 

tentang aktivitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Dengan 

membawa dunia nyata dalam 

kelas atau benar-benar 

pembelajaran di kondisi nyata 

akan muncul kesadaran dan 

pemahaman yang lebih dalam 

memahami perilaku manusia 

dalam memenuhi kebutuhanya 

harus memperhatikan kondisi 

lingkungan alam, sosial dan 

budaya. 

b. Kemampuan Berfikir Kritis 

Permasalah-permasalahan dalam 

ekonomi perlu menjadi bahan 

kajian bagi siswa dalam upaya 

memecahkan masalah. 

Kemampuan dalam mengkritisi 

dampak aktvitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhanya dapat 

mengajarkan siswa untuk lebih 

memperhatikan lingkungan dalam 

aktivitas ekonominya. 

Prinsip-prinsip tersebut 

digunakan oleh guru ekonomi di 

SMA Negeri 1 Lamongan dalam 

mengintegrasikan wawasan 
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lingkungan pada siswa yang 

diterapkan dengan model-model 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Problem base learning dan studi 

kasus, pembelajaran melalui 

masalah empiris ekonomi 

berkelanjutan yang disajikan kelas 

dalam membanguan kesadaran 

dan kemampuan berfikir kritis 

siswa. 

b. Mengajar dengan berbantuan film 

dan gambar tentang perilaku 

ekonomi. 

c. Paparan langsung guru tentang 

materi ekonomi berwawasan 

lingkungan. 

d. Pembelajaran melalui penelitian 

atau observasi tentang perilaku 

ekonomi yang akan presentasikan 

dikelas. 

Dalam mendukung proses 

integrasi pendidikan di SMA Negeri 

1 Lamongan ekonomi berwawasan 

lingkungan selain dengan 

menggunakan prinsip dan metode 

pembelajaran yang telah dijelaskan 

di atas. Guru SMA Negeri 1 

Lamongan juga mengatur 

manajemen pengelolaan kelas 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan paperless dalam proses 

pembelajaran sehingga tugas-

tugas pelajaran sebagian besar 

dikirim lewat email. 

b. Membuat slogan “green class” 

pada kelas dengan langkah 

mematikan pendingin udara, 

lampu, tidak membuang sampah 

dan lainnya. 

c. Menjalankan prinsip-prinsip dasar 

adiwiyata (edukatif, parsitipatif 

dan berkelanjutan). 

Metode evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur 

keberhasilan pendidikan ekonomi 

berwawasan lingkungan ranah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan 

dinilai dari beberapa hal. Dalam 

untuk mengukur keberhasilan 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan dilihat dari: 

a. Partisipasi dan kinerja siswa 

dalam proses pembelajaran. 

b. Kedalaman analisis dalam 

memecahkan masalah lingkungan 

yang didiskusikan. 

c. Perilaku siswa yang sesuai nilai-

nilai konservasi dan kemampuan 

siswa dalam memberikan solusi 

atas kasus/masalah. 

d. Proses pembelajaran dalam 

pemahaman dan kemampuan 

berfikiris kritis dalam memberi 

solusi dan keluasan wawasan 
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tentang hal terkait dalam 

pembelajaran. 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan model integrasi pendidikan 

ekonomi berwawasan lingkungan di SMA Negeri 1 Lamongan sebagai berikut:  

 

Integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan 

      

Integrasi 

Langsung: 

Silabus dan RPP 

    

Integrasi 

Tidak 

Langsung 

      

Metode: problem 

base learning,  

film/gambar, 

reseach/observasi 

 Prinsip: 

Kontekstual 

learning, dan 

Berfikir kritis 

Lingkungan 

kelas: green class, 

paper less, dan 

prinsip adiwiyata 

 

Metode:  

himbauan dan 

contoh empiris 

      

  

Indikator evaluasi: 

Partisipasi dan kinerja, analisis dan 

pemecahan masalah, sikap, pengetahuan 

dan keterampilan 

  

      

  Karakter Berwawasan Lingkungan   

      

Gambar 1. Model Integrasi pendidikan ekonomi berwawasan lingkungan 

 

Pola Konsumsi Ramah 

Lingkungan di SMA Negeri 1 

Lamongan 

Setelah mendapatkan 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan, siswa SMA Negeri 1 

Lamongan memiliki pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang 

berkarakter peduli lingkungan yang 

salah satunya adalah perubahaan 

pola konsumsinya. Dalam 

berkonsumsi siswa SMA Negeri 1 
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Lamongan sebagian besar sudah 

berwawasan lingkungan, yaitu pola 

konsumsi yang berhubungan 

pengelolaan sampah hasil proses 

konsumsi dengan menerapkan 3 R 

(reduce, reuse, dan recycle). 

a. Mengurangi limbah (reduce) 

mempunyai makna berupaya 

untuk membiasakan hidup dengan 

penuh ketelitian, kehati-hatian dan 

cermat sehingga limbah yang 

dihasilkan sesedikit mungkin. 

Siswa SMA Negeri 1 Lamongan 

memiliki perilaku yang baik 

dalam mengurangi limbah, seperti 

terangkum dari hasil wawancara 

sebagai berikut:  

1. Membeli produk dengan 

kemasan yang dapat didaur 

ulang. 

2. Berusaha menggunakan  

produk yang dapat diisi ulang 

(refill). Misalnya alat tulis 

yang bisa diisi ulang kembali). 

3. Memang dalam berkonsumsi 

tidak bisa dihindari adanya 

sampah, tetapi bisa 

diminimalkan dengan 

menghindari memakai dan 

membeli produk yang 

menghasilkan sampah dalam 

jumlah besar. 

4. Sebagai siswa sudah 

seharusnya mengindari 

membeli dan memakai 

barang-barang yang kurang 

perlu. 

b. Menggunakan kembali (reuse) 

mengandung arti memakai item 

yang sama lebih dari sekali, lebih 

disukai beberapa kali daripada 

harus membuangnya setelah 

sekali pakai. Dalam berkonsumsi 

Siswa SMA Negeri 1 Lamongan 

sudah mempertimbangkan 

memakai barang yang bisa 

dipakai lebih dari sekali. 

1. Memilih wadah, kantong atau 

benda yang dapat digunakan 

beberapa kali atau berulang-

ulang. Misalnya, pergunakan 

serbet dari kain dari pada 

menggunakan tissu. 

2. Menggunakan kembali 

wadah atau kemasan yang 

telah kosong untuk fungsi 

yang sama atau fungsi 

lainnya. Misalnya botol bekas 

minuman digunakan kembali 

menjadi tempat pensil dan 

polpen.  

3. Menggunakan sisi kertas 

yang masih kosong misalnya 
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kertas foto kopian untuk 

menulis atau mencatat. 

4. Menjual atau berikan sampah 

yang terpilah baik sampah di 

rumah maupun di sekolah 

kepada pihak yang 

memerlukan. 

c. Mendaur ulang (recycle) berarti 

mengembalikan sampah atau 

limbah ke pabrik dimana dapat 

menggunakannya kembali sebagai 

bahan baku untuk membuat 

produk yang sama atau yang 

lainnya. Di SMA Negeri 1 

Lamongan sudah menerapkan 

proses daur ulang sampah dari 

limbah yang dihasilkan dalam 

kegiatan konsumsi maupun dari 

daun-daun tanaman yang 

berjatuhan untuk dijadikan 

kompos. 

1. Lebih suka memiilih produk 

dan kemasan yang dapat 

didaur ulang dan mudah 

terurai. 

2. Mengolah sampah kertas 

menjadi kertas atau karton 

kembali melalui 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Membuat 

pakaian dari bahan daur 

ulang untuk ditampilkan pada 

acara pameran atau karnaval 

tahunan. 

3. Mengolah sampah jadi 

Rupiah, yaitu dengan 

melakukan pengolahan 

sampah organik berupa 

sampah sisa konsumsi atau 

dari mengumpulkan daun-

daun tananman yang 

berjatuhan di lingkungan 

sekolah untuk dijadikan 

pupuk kompos. 

4. Memilah sampah non organik 

untuk dijual ke pengepul 

sehingga dapat menghasilkan 

uang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

a. Integrasi pendidikan ekonomi 

berwawasan lingkungan di SMA 

Negeri 1 Lamongan dilakukan 

dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran yang 

disusun berlandaskan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mengarahkan pada integrasi 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan.  

b. Siswa SMA Negeri 1 Lamongan 

memperlihatkan perilaku ekonomi 

yang berwawasan lingkungan 
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yang terlihat dari perilaku 

ekonominya salah satunya adalah 

pola konsumsi yang ramah 

lingkungan.  

 

Saran 

a. Perlu diuji efektifitas model 

integrasi pendidikan ekonomi 

b. berwawasan lingkungan di SMA 

Negeri 1 Lamongan. 

c. Perlu dikembangkan model 

pembelajaran pendidikan ekonomi 

berwawasan lingkungan. 

d. Perlu diteliti proses internalisasi 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan pada siswa di SMA 

Negeri 1 Lamongan 
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Abstrak 
Glabalisasi mengantarkan kehidupan penuh dengan problematika dan dinamika sosial. Sementara 

itu, manusia harus senantiasa berperan sebagai homo socius dalam mengarungi kehidupan. 

Membiasakan siswa bersikap caring economic melalui sebuah pembelajaran yang bermakna dan 

sepanjang hayat merupakan salah satu cara yang tepat untuk menghadapi dinamika tersebut. 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan sebuah model pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk berpikir kritis, menjawab problematika, dan mencari solusi sebagai jalan keluar 

problematika tersebut. Akan tetapi, model pembelajaran tersebut  masih terdapat kritikan dalam 

implementasinya. Kelemahan model pembelajaran ini, tentu bukan menjadi halangan untuk tidak 

menerapkan dalam proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Sikap Caring Economic 

 

Problematika dan dinamika 

kehidupan di era globalisasi saat ini, 

menuntut manusia untuk mampu 

memecahkan permasalahan 

kehidupan. Permasalahan kehidupan 

saat ini sangatlah kompleks. Salah 

satu yang paling mempengaruhi 

dalam kehidupan, yaitu 

permasalahan ekonomi. Penyelesaian 

dan inovasi dalam menjawab suatu 

permasalahan ekonomi sangat 

penting bagi manusia. 

Sikap Caring Economic sangat 

penting diterapkan dalam menjawab 

segala permasalahan kehidupan, 

khususnya problematika ekonomi. 

Peduli kepada faktor-faktor ekonomi 

sangat penting diperkenalkan kepada 

siswa sebagai penduduk masa depan. 

Sikap peduli ekonomi tersebut 

dilakukan mengingat kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas, di lain 

sisi alat pemuas kebutuhan sangat 

terbatas. Peduli baik terhadap 

lingkungan, sesama manusia, 

maupun diri sendiri sangat tepat 

dibiasakan kepada siswa sejak dini. 

Salah satu cara sebagai 

pembiasaan dalam mengatasi sebuah 

problematika, dapat dilakukan 

dengan penerapan pembelajaran. 

Pembelajaran untuk mempersiapkan 
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siswa sebagai penduduk masa depan, 

tentunya harus seirama dengan 

tantangan zaman. Hal tersebut 

senada dengan empat pilar 

pendidikan universal yang telah 

dirumuskan UNESCO (dalam 

Dantes, 2014:151), yaitu; (1) belajar 

untuk mengetahui; (2) belajar untuk 

melakukan; (3) belajar untuk 

menjadi; dan (4) belajar untuk hidup 

bersama. 

Salah satu pembiasaan yang 

sesuai dengan uraian di atas yaitu 

dengan menerapkan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM). PBM merupakan sebuah 

model pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk berpikir kritis menjawab 

problematika dan mencari solusi 

sebagai jalan keluar problematika 

tersebut. Menurut Hmelo-Silver 

(dalam Eggen dan Kauchak, 

2012:307) PBM adalah "seperangkat 

model mengajar yang menggunakan 

masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan diri".  

PBM dapat dipilih sebagai salah 

satu model dalam proses belajar di 

sekolah, mengingat tujuan utamanya 

adalah agar belajar menjadi 

bermakna dan membawa dampak 

belajar sepanjang hayat. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Arends 

(2013:114) bahwa "tujuan utama 

pelajaran bukanlah untuk 

mempelajari banyak informasi baru, 

melainkan menyelidiki masalah yang 

penting dan menjadi pembelajar yang 

mandiri". 

Model pembelajaran ini sebagai 

salah satu cara untuk melatih siswa 

untuk memecahkan suatu 

permasalahan, yang tentu sangat 

berguna bagi siswa dalam 

mengarungi dinamika kehidupan 

pada masa yang akan datang. Efek ke 

depan yang dapat ditimbulkan bagi 

kemampuan siswa, yaitu kemampuan 

penyelesaian masalah, berpikir kritis, 

dan membentuk pengetahuan baru 

(Kemdikbud RI, 2014:11). Hasil dari 

pembiasaan tersebut diharapkan 

berguna bagi perjalanan hidup siswa 

pada masa mendatang.  

 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

Model PBM 
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Model pembelajaran ini 

dipelopori dan dikembangkan oleh 

Howard Barrows yang awalnya 

diterapkan  di bidang medis pada era 

1950-an (Hmelo-Silver, 2011:6). 

PBM muncul berawal dari 

ketidakpuasan pada praktik 

pendidikan kedokteran dengan 

pembelajaran tradisional, yang dirasa 

sudah tidak menarik lagi bagi siswa 

pada tahun 1970-an di McMaster 

University, Kanada (Barret dan 

Labhrainn, 2005:13-14; Marra, dkk., 

2014:222, Hung, dkk., tanpa 

tahun:486). Pembelajaran dengan 

model PBM kini telah berkembang 

pesat pada berbagai disiplin ilmu. 

PBM digunakan dalam berbagai 

disiplin keilmuan oleh komunitas 

PBM internasional (Hmelo-Silver, 

2012:13). 

Hmelo-Silver (dalam Eggen dan 

Kauchak, 2012:307) berpendapat 

bahwa PBM adalah "seperangkat 

model mengajar yang menggunakan 

masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi dan 

pengaturan diri". Inti dari PBM 

adalah penyajian permasalahan yang 

autentik dan bermakna kepada siswa 

(Santrock, 2008:31; Arends, 

2013:100; Marra, dkk., 2014:221). 

Model pembelajaran ini merupakan 

sebuah pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk berpikir kritis menjawab 

problematika dan mencari solusi 

sebagai jalan keluar dari 

problematika tersebut.  Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa PBM, yaitu sebuah model 

pembelajaran dimana siswa 

dikondisikan untuk mengatasi 

masalah dengan masalah, sehingga 

diperoleh hasil belajar yang nyata 

dari sebuah pemecahan 

problematika. 

Adapun ciri-ciri PBM menurut 

Sumarmi (2012:150-151), yaitu; (1) 

mengajukan pertanyaan dan masalah; 

(2) fokus pada keterkaitan 

antardisiplin ilmu; dan (3) 

penyelidikan masalah autentik. 

Menurut Beringer (2007:446) dengan 

penerapan PBM memberikan 

dampak positif bagi siswa, yaitu 

pembelajaran menjadi 

menyenangkan, berpikir nalar atau 

kritis, meningkatkan refleksi hasil 

belajar, mengurangi metode hafalan, 

pembelajaran aktif dan menantang, 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1511 
 

serta mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. 

Karakteristik PBM, yaitu; (1) 

pelajaran berfokus kepada siswa; (2) 

guru memfasilitasi dan memotivasi 

siswa pada saat mengerjakan 

masalah; dan (3) tanggung jawab 

pemecahan masalah berada pada 

siswa (Eggen dan Kauchak, 

2012:307). Secara tidak langsung 

pembelajaran dengan model PBM 

akan mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, analisis, dan aktif 

dalam suatu proses pembelajaran. 

Lebih lanjut ditegaskan oleh Hmelo-

Silver (2004:235), bukti 

menunjukkan bahwa PBM adalah 

suatu model pembelajaran yang 

menawarkan potensi untuk 

membantu siswa mengembangkan 

pemahaman yang fleksibel dan 

keterampilan belajar sepanjang 

hayat.  

 

Keunggulan Model PBM 

Pembelajaran dengan model 

PBM mempunyai berbagai 

keunggulan dari pada model 

pembelajaran lain. Keunggulan 

dengan penerapan model PBM bagi 

siswa, antara lain; (1) lebih 

memahami isi pelajaran; (2) 

menantang untuk menemukan 

pengetahuan baru; (3) meningkatkan 

aktivitas pembelajaran; (4) 

memahami masalah dalam dunia 

nyata; (5) lebih menyenangkan; (6) 

mengembangkan berpikir kritis; dan 

(7) mengaplikasikan pengetahuan 

(Sanjaya, 2014:220-221). Menurut 

Beringer (2007:446) dengan 

penerapan PBM memberikan 

dampak positif bagi siswa, yaitu 

pembelajaran menjadi 

menyenangkan, berpikir nalar atau 

kritis, meningkatkan refleksi hasil 

belajar, mengurangi metode hafalan, 

pembelajaran aktif dan menantang, 

serta mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Hal ini senada 

dengan pendapat Savin-Badin (dalam 

Newman, 2005:12), bahwa model 

PBM bertujuan untuk 

mengembangkan pola pokir kritis 

siswa, rasa emosional, tingkat 

intelektual, dan praktik yang mendiri.  

 

Kelemahan Model PBM 

Hambatan yang muncul dalam 

penerapan PBM menurut Santrock 

(2009:29-30), antara lain; (1) fiksasi 

atau keterpakuan pada strategi 
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pemecahan masalah tertentu; (2) 

kurangnya motivasi dan kegigihan; 

dan (3) kurangnya kontrol emosi. 

Selain itu kelemahan model PBM, 

yaitu; (1) keengganan siswa dalam 

memecahkan masalah, jika masalah 

tersebut dirasa sulit; (2) 

membutuhkan waktu yang relatif 

lama; dan (3) tanpa pemahaman 

tentang permasalahan yang akan 

dipecahkan, siswa tidak akan belajar 

apa yang ingin dipelajari (Sanjaya, 

2014:221).  

Kelemahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Masalah tentu bukan menjadi alasan 

untuk tidak mengimplementasikan 

model ini. Pengembangan model 

PBM yang mencari jalan keluar akan 

kelemahan tersebut, justru harus 

dilakukan sebagai upaya 

menyempurnakan model 

pembelajaran ini. 

 

PEMBAHASAN 

Penggunaan Model PBM Sebagai 

Pembiasaan Sikap Caring 

Economic 

Kegiatan pembelajaran 

merupakan suatu proses pendidikan 

yang memberikan kebebasan kepada 

peserta didik. Freire (2008:53) 

mengatakan "raison d’etre  

pendidikan yang membebaskan". 

Pendidikan selayaknya memberi 

kebebasan kepada siswa. Kebebasan 

untuk mengembangkan potensi 

mereka menjadi kemampuan, yang 

semakin lama meningkat dalam 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hal tersebut akan 

diperlukan untuk hidup dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

berkontribusi pada kesejahteraan 

hidup umat manusia. 

Mewujudkan mindset siswa 

tentang belajar sepanjang hayat dan 

belajar yang bermakna merupakan 

keharusan guru pada era sekarang. 

Cara yang paling tepat yaitu 

membiasakan melalui sebuah 

pembelajaran yang bermakna dan 

sepanjang hayat.  Permendiknas No. 

81A (2013), menjelaskan tentang 

prinsip pembelajaran, antara lain; (1) 

berpusat pada peserta didik; (2) 

mengembangkan kreativitas peserta 

didik; (3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang; serta 

(4) menyediakan pengalaman belajar 

yang beragam melalui penerapan 

berbagai strategi dan metode 
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pembelajaran yang menyenangkan, 

kontekstual, efektif, efisien, dan 

bermakna. 

Norman and Schmidt (dalam 

Seng, 2003:28) mengemukakan 

bahwa dengan penerapan PBM dapat 

meningkatkan sebagai berikut; (1) 

pengintegrasian konsep; (2) 

penyaluran konsep pada masalah 

baru; (3) memicu ketertarikan lebih 

mendalam dalam belajar; (4) 

kecakapan; dan (5) pengarahan 

belajar sendiri. Hal ini diperkuat oleh 

penelitian Mergendoller, dkk. (2006), 

bahwa dengan penerapan PBM 

terbukti efektif untuk membuat siswa 

lebih tertarik dalam pembelajaran 

dibanding dengan model 

konvensional 

Temuan dalam penelitian oleh 

Cifti (2015:1023) menyatakan 

bahwa, pembelajaran dengan PBM 

mampu meningkatkan perhatian dan 

ketertarikan siswa. Bahkan siswa 

yang tadinya tidak menyukai 

pelajaran tertentu, menjadi lebih 

suka. Hal ini sangat mendukung 

sebuah pembelajaran dengan 

mengutamakan pemecahan masalah 

atas dasar sikap caring economic. 

Tujuan yang diharapkan adalah siswa 

nantinya akan mampu mengatasi 

keadaan ataupun mempunyai inovasi 

dalam kehidupan di masa 

mendatang. 

 

Antisipasi Kelemahan PBM dalam 

Proses Pembelajaran 

Kelemahan penerapan PBM 

tentu dapat diantisipasi melalui 

pengembangan penelitian lebih 

mendalam. Rahmawati, dkk. (2013) 

dari hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa penerapan PBM akan berjalan 

efektif dengan indikator sebagai 

berikut; (1) peran guru sebagai 

sebagai pengelola, fasilitator, dan 

pembimbing berjalan baik; (2) guru 

perlu perencanaan dan persiapan 

yang matang; dan (3) jumlah siswa 

dalam kelas yang relatif sedikit, 

mendukung efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran. Lebih lanjut 

Sockalingam dan Schmidt (2011:14) 

dari perspektif siswa, 

mengemukakan bahwa dalam PBM 

karakteristik permasalahan yang 

seharusnya, antara lain; (1) isyu-isyu 

terkini; (2) memicu minat; (3) sesuai 

dengan format; (4) merangsang 

berpikir kritis; dan (5) 

mempromosikan pembelajaran 
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mandiri. Pelaksanaan model PBM 

agar berjalan efektif, tentu harus 

mempertimbangkan dan 

memperhatikan hal-hal sebagaimana 

telah dijelaskan di atas. 

Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan oleh guru dalam 

menerapkan PBM di sekolah, yaitu 

mengkombinasikan pembelajaran 

dengan ICT. Teknologi yang paling 

mudah untuk diterapkan oleh 

sebagian besar guru, yaitu 

PowerPoint. Penggunaan media dan 

model pembelajaran yang menarik 

dan menantang, sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan minat belajar 

siswa dalam proses kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model PBM 

dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran seiring 

perkembangan zaman. PBM juga 

sebagai pembiasaan pemecahan 

permasalahan dengan bersikap 

caring economic pada era global 

yang penuh dengan dinamika dan 

problematika kehidupan. 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pembelajaran mandiri dan 

sepanjang hayat, sangat diperlukan 

saat ini sebagai pembiasaan pada 

kehidupan masa depan siswa. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menerapkan model 

pembelajaran yang mendorong siswa 

untuk mampu mengatasi 

problematika kehidupan. Secara 

tidak langsung pembelajaran dengan 

model PBM akan mendorong siswa 

untuk berpikir kritis, analisis, dan 

aktif dalam suatu proses 

pembelajaran. Model pembelajaran 

ini sebagai salah satu cara untuk 

membiasakan siswa untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

dengan bersikap caring economic, 

yang tentu sangat berguna bagi siswa 

dalam mengarungi dinamika 

kehidupan pada masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1515 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Arends, Richards I. 2013. Belajar 

untuk Mengajar (Learning to 

Teach). Terjemahan Made Frida 

Yulia. 2013. Jakarta: Salemba 

Humanika. 

Barrett, T, and Labhrainn. 2005. 

Handbook of Enquiry & 

Problem Based Learning. 

Galway: CELT. (Online), 

(http://www.nuigalway.ie/celt/pb

lbook), diakses 26 Juni 2015.  

Beringer, Jason. 2007. Aplication of 

Problem Based Learning 

through Research Investigation. 

Journal of Geography in Higher 

Education, 31 (3): 445-457. 

Cifti, Sahabattin. 2015. The Effect of 

Using Project-Based learning in 

Social Studies Education to 

Students’ Attitudes towards 

Social Studies Courses. Journal 

Procedia- Social and Behavioral 

Sciences, 186: 1019-1124. 

Dantes, Nyoman. 2014. Landasan 

Pendidikan Tinjauan dari 

Dimensi Makropedagogis. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Eggen, Paul, dan Kauchak, Don. 

1996. Strategi dan Model 

Pembelajaran Mengajarkan 

Konten dan Keterampilan 

Berpikir. Terjemahan: Satrio 

Wahono. 2012. Jakarta: PT 

Indeks. 

Freire, Paulo. 1972. Pendidikan 

Kaum Tertindas. Terjemahan 

Tim Redaksi. 2008. Jakarta: 

Pustaka LP3ES. 

Hmelo-Silver, Cindy E. 2004. 

Problem-Based Learning: What 

and How Do Students Learn?. 

Journal Educational Psychology 

Review, 16 (3): 235-266). 

Hmelo-Silver, Cindy E. 2011. In 

Memoriam: Remembering 

Howard S. Barrows. 

Interdisciplinary Journal of 

Problem-based Learning, 5 (2): 

6-8. 

Hmelo-Silver, Cindy E. 2012. 

International Perspectives on 

Problem-based Learning: 

Contexts, Cultures, Challenges, 

and Adaptations. 

Interdisciplinary Journal of 

Problem-based Learning, 6 (1): 

10-15. 

Hung, Woei, Jonassen, dan Liu. 

Tanpa Tahun. Problem Based 

Learning. (Online), 

(https://www.aect.org/edtech/edi



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1516 
 

tion3/er5849x_c038.fm.pdf.), 

diakses 10 Juni 2015. 

Kemdikbud RI. 2014. Buku Guru 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan Balitbang 

Kemdikbud. 

Marra, Rose M., Jonassen, David H., 

Palmer, Betsy., Luft, Steve. 

2014. Why Problem-Based 

Learning Works: Theoretical 

Foundations. Journal on 

Excellence in College Teaching, 

25 (3&4): 221-238. 

Mergendoller, John R., Maxwell, 

Nan L., and Bellisimo, Yolanda. 

2006. The Effetiveness of 

Problem-Based Instruction: A 

Comparative Study of 

Instructional Methods And 

Student Characteristics. 

Interdisciplinary Journal of 

Problem-Based Learning, 1 (2): 

49-69. 

Newman. Mark J. 2005. Problem 

Based Learning: An Introduction 

and Overview of the Key 

Features of the Approach. 

Journal JVME, 32 (1): 12-20. 

Permendiknas No. 81A Tahun 2013 

Tentang Implementasi 

Kurikulum 2013. 

Rahmawati, Amirudin, dan Buranda. 

2013. Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based 

Learning Terhadap Kemampuan 

Berpikir Analitis Pada Mata 

Pelajaran Georafi Siswa SMA. 

Journal Online UM, (Online), 

(http://jounal-online-

um.ac.id/data/artikel/artikel1845

4B61FA88DC15F68A48CC492

553CB.pdf), diakses 22 Juni 

2015. 

Sanjaya, Wina. 2014. Strategi 

Pembelajaran Berorientasi 

Standar Proses Pendidikan. 

Jakarta: Kencana Prenamedia 

Group. 

Santrock, John W. 2008. Psikologi 

Pendidikan (Edisi 3 Buku 2). 

Terjemahan Diana Angelica. 

2009. Jakarta: Salemba 

Humanika. 

Seng, Oon Tan. 2003. Problem 

Based Learning Innovation: 

Using Problem to Power 

Learning in  � Century. 

Thompson Learning. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

 

1517 
 

Sockalingam, Nachamma, and 

Schmidt, Henk G. 2011. 

Characteristics of Problems for 

Problem-Based Learning: The 

Students’ Perspective. 

Interdisciplinary Journal of 

Problem-based Learning, 5 (1): 

6-33. 

Sumarmi. 2012. Model-Model 

Pembelajaran Geografi. 

Malang: Aditya Media 

Publishing.  

 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1518 
 

PENGEMBANGAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN SESUAI PASAL 33 

AYAT 1 UUD 1945  

 

Weni Sri Wardani 
Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

email: sriwardaniweni@gmail.com 

 

Abstrak 
Konsep kewirausahaan merupakan salah satu konsep penting yang perlu dikuasai oleh seseorang. 

Sejauh ini telah banyak bermuncukan konsep-konsep tentang kewirausahaan, namun belum ada 

yang sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Kewirausahaan yang 

diterapkan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akan berdampak lebih 

baik tidak hanya untuk satu individu tetapi juga untuk individu lainnya. Pada artikel ini akan 

dikaji lebih lanjut tentang apa, mengapa, dan bagaimana sebenarnya konsep kewirausahaan yang 

sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini diharapkan dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran peserta didik sejak usia dini, sehingga menguasaan konsep 

akan lebih matang. 

 

Kata Kunci: Konsep kewirausahaan, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, proses pembelajaran 

 

 

Indonesia sejatinya memiliki 

modal yang sangat besar untuk 

meningkatkan taraf hidup 

masyarakat melalui perekonomian. 

Modal tersebut adalah sumber daya 

alam (SDA) yang melimpah, akan 

tetapi kualitas sumber daya manusia 

(SDM) masih perlu ditingkatkan 

dalam hal pengelolaan sumber daya 

alam. Pengelolaan sumber daya alam 

dilakukan melalui berbagai macam 

usaha, baik dalam skala besar 

maupun kecil. 

Pengelolaan sumber daya 

alam dalam skala besar tentunya 

menyerap sumber daya yang besar 

dan memberikan efek yang besar 

pula pada pelakunya. Diperlukan 

modal yang besar serta sumber daya 

manusia yang benar-benar 

berkompeten dan memiliki keahlian 

khusus dalam usaha pengelolaan 

sumber daya alam yang berskala 

besar ini. Keahlian mengelola 

sumber daya alam dalam skala besar 

didapatkan dengan cara yang tidak 

mudah. Pengelolaan atau pemanfaat 

sumber daya alam dalam skala ini 

memberikan efek positif dan 

negative bagi pelaku dan 

lingkungannya. Efek-efek negative 

yang ditimbulkan oleh usaha tersebut 

membuat para pelaku usaha harus 

memutar otak untuk menyiasatinya, 

meminimalisir efek negative tersebut 

dengan berbagai cara yang tentunya 

tidaklah mudah. Misalnya saja 

limbah dari usaha tersebut yang 
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diolah lagi agar tidak memberikan 

efek negative bagi lingkungan. 

Beberapa hal tersebut membuat 

pengelolaan sumber daya alam skala 

besar hanya dapat dilakukan oleh 

segelintir orang saja. 

Disisi lain terdapat usaha 

pengeloaan sumber daya alam dalam 

skala kecil yang tidak memerlukan 

modal besar, efek negative yang 

ditimbulkan pun sangat kecil. 

Sebagaian besar dari usaha 

pengelolaan sumber daya alam skala 

kecil ini pun mudah untuk dilakukan 

oleh semua orang karena keahlian 

yang digunakan mudah dipelajari 

dan diterapkan. Keahlian mengelola 

sumber daya alam skala kecil dapat 

dipelajari secara otodidak bagi 

pelaku usaha. Manfaat yang didapat 

dari usaha skala kecil ini pun tidak 

dapat dipandang sebelah mata. 

Dengan beberapa karakteristik 

tersebut usaha pengelolaan sumber 

daya alam skala kecil sangatlah tepat 

untuk dikembangkan di Indonesia 

yang notabene memiliki masyarakat 

dengan jumlah yang tak sedikit dan 

potensi sumber daya alam melimpah. 

Namun seringkali potensi-potensi 

sumber daya alam yang ada di 

sekitar lingkup hidup seseorang 

terbuang begitu saja, tidak terjamah 

apalagi dikembangkan, padahal 

potensi-potensi tersebut dapat 

memberikan manfaat yang luar biasa 

bagi pengelolanya. Hal ini 

disebabkan kurangnya kepekaan dan 

wawasan terhadap potensi-potensi 

yang bermanfaat tersebut. 

Upaya untuk meningkatkan 

wawasan sumber daya manusia 

dilakukan dengan memberikan 

pendidikan untuk membentuk 

individu-individu yang berkualitas 

dan berkarakter. Untuk itu 

pendidikan semestinya diberikan  

sejak usia dini dengan cara 

menanamkan konsep-konsep untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, yang kemudian akan 

dikembangkan pada usia pendidikan 

sekolah dasar dan seterusnya. Salah 

satu konsep penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dalam pengelolaan sumber 

daya alam adalah konsep 

kewirausahaan. 

Sejauh ini telah banyak 

bermuncukan gagasan-gagasan 

inovatif dalam dunia pendidikan 

tentang konsep kewirausahaan. 

Namun Priyanto (2012) dalam 

“Entrepreneurial and vocational 
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learning in entrepreneurship 

education: Indonesian Non formal 

education perspective” menyatakan 

meskipun perhatian terhadap 

pendidikan kewirausahaan 

meningkat dengan munculnya 

berbagai gagasan-gagasan baru, 

pendidikan tentang kewirausahaan di 

Indonesia dinilai kurang efektif. 

Hasil penelitian dari Purnomo (2014) 

menggambarkan bahwa pendidikan 

tentang kewirausahaan tidak 

memiliki action plan yang disepakati 

bersama dan konsep kewirausahaan 

yang telah banyak bermunculan 

belum memperhatikan karakteristik 

sumber daya lokal. Oleh karena itu 

diperlukan konsep kewirausaahaan 

yang dirancang dan dikembangkan 

dengan memperhatikan karakteristik 

sumber daya lokal, baik dari segi 

SDA, SDM, dan nilai-nilai tentang 

perekonomian yang dianut oleh 

Indonesia agar pendidikan tentang 

kewirausahaan dapat berjalan lebih 

efektif dari sebelumnya. 

Nilai-nilai tentang 

perekonomian nasional telah 

dicantumkan dalam pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

amandemen ke 4 pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 

berbunyi “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan.” Perekonomian 

dalam pasal tersebut merupakan 

seluruh kegiatan ekonomi termasuk 

di dalamnya adalah wirausaha. 

Konsep kewirausahaan 

merupakan salah satu konsep 

strategis dalam perekonomian. 

Namun konsep tentang kewirausaaan 

yang telah beredar belum ada yang 

sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Dimana dalam pasal tersebut 

menekankan usaha yang dilakukan 

bersama-sama dengan berlandaskan 

atas asas kekeluargaan, yang 

mengajarkan kepedulian terhadap 

sesama, ikhlas dalam menolong, 

sehingga dalam penerapannya pada 

konsep kewirausahaan tercipta 

sinergi antar individu-individu yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Apabila konsep 

kewirausahaan diterapkan sesuai 

dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 akan berdampak 

lebih baik tidak hanya untuk satu 

individu tetapi juga untuk individu 

lainnya. Konsep kewirausahaan tidak 

lagi menitikberatkan pada kegiatan 

seseorang yang memanfaatkan 
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peluang atau potensi yang ada secara 

mandiri, namun akan menjadi 

kegiatan yang dilakukan bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang 

sama dan manfaatnya juga akan 

dirasakan bersama-sama, kepuasan 

yang dicapai akan dirasakan lebih 

maksimal serta yang terpenting tidak 

akan menimbulkan kompetisi-

kompetisi yang seringkali berdampak 

negative pada dunia usaha. 

Konsep kewirausahaan yang 

sesuai dengan pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 

diharapkan dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran pada peserta 

didik sejak usia dini, agar 

penguasaan konsep akan lebih baik 

dan matang sehingga akan terjadi 

keselarasan antara konsep dan 

praktik yang kemudian akan dapat 

dirasakan manfaatnya bagi pelaku-

pelaku kegiatan usaha tersebut. 

Pengembangan konseps 

kewirausahaan ini juga merupakan 

salah satu wujud dari penerapan 

altruisme dalam dunia pendidikan 

terutama pendidkan ekonomi. Dalam 

artikel ini lebih lanjut akan dikaji 

mengenai konsep kewirausahaan 

yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Apa Konsep Kewirausahaan? 

Konsep kewirausahaan telah 

berkembang seiring dengan 

perkembangan jaman. Telah banyak 

bermunculan konsep-konsep baru 

tentang kewirausahaan. Beberapa 

diantaranya seperti yang 

dikemukakan oleh Hisrich, Peters, 

dan Sheperd  (2008:10) 

“Kewirausahaan adalah proses 

penciptaan sesuatu yang baru pada 

nilai menggunakan waktu dan upaya 

yang diperlukan, menanggung risiko 

keuangan, fisik, serta risiko sosial 

yang mengiringi, menerima imbalan 

moneter yang dihasilkan, serta 

kepuasan dan kebebasan pribadi”. 

Lumpkin dan Dess dikutip 

oleh Senges (2007) menegaskan 

bahwa kewirausahaan adalah suatu 

tindakan seseorang untuk 

menciptakan cara terbaru dalam 

melakukan suatu usaha. lebih tegas 

lagi, Brown dan Ulijn menyatakan 

seperti yang dikutip oleh Senges 

(2007) bahwa kewirausahaan adalah 

suatu upaya inovatif yang dilakukan 

oleh seseorang untuk 

mengeksploitasi potensi-potensi 
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yang ada di lingkungannya untuk 

menciptakan nilai.  

Menurut Nasrullah Yusuf 

(2006) Kewirausahaan merupakan 

pengambilan risiko untuk 

menjalankan usaha sendiri dengan 

memanfaatkan peluang-peluang 

untuk menciptakan usaha baru atau 

dengan pendekatan yang inovatif 

sehingga usaha yang dikelola 

berkembang menjadi besar dan 

mandiri dalam menghadapi 

tantangan-tantangan persaingan. 

Sedangkan menurut Norman (2009) 

Kewirausahaan adalah orang-orang 

yang memiliki kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan 

bisnis; mengumpulkan sumber daya-

sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengambil tindakan yang tepat, 

mengambil resiko untuk keuntungan 

serta memiliki sifat, watak dan 

kemauan untuk mewujudkan gagasan 

inovatif kedalam dunia nyata secara 

kreatif dalam rangka meraih 

sukses/meningkatkan pendapatan.  

Singkatnya konsep 

kewirausahaan merupakan suatu 

tindakan individu untuk mengambil 

resiko dalam melakukan suatu usaha 

baru yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup (yang 

berupa kekayaan/pendapatan) 

individu tersebut dengan 

memanfaatkan peluang yang ada 

serta memiliki sikap inovatif, kreatif 

dan mandiri. Konsep-konsep 

kewirausahaan ini menekankan pada 

kepentingan pribadi dengan 

menggunakan upaya-upaya 

memanfaatkan berbagai potensi yang 

ada, sehingga dapat dipastikan 

dampak yang kemudian terjadi hanya 

akan dirasakan oleh individu yang 

menjalankan upaya tersebut. 

Seringkali pratik upaya pemanfaat 

potensi-potensi yang ada di 

lingkungan dilakukan dengan cara 

yang tidak bijak, hal ini disebabkan 

kurangnya wawasan tentang konsep 

pemanfaatan sumber daya yang ada. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi 

literature dengan pendekatan 

kualitatif. Penulis menggunakan 

metode ini untuk menganalisa dan 

membahas konsep-konsep dan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan konsep 

kewirausahaan dan makna dari pasal 

33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945 untuk menghasilkan 
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pengembangan konsep 

kewirausahaan yang sesuai dengan 

pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945. Sumber yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah literature 

premier dan literature sekunder. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengapa Konsep Kewirausahaan? 

Untuk meningkatkan 

perekonomian nasional tidak hanya 

dibutuhkan industri-industri yang 

besar, namun juga usaha-usaha kecil 

menengah untuk memperkuat 

perekonomian. Kholifah dan 

Nurtanto (2016) menyatakan bahwa 

Kewirausahaan memegang peranan 

yang dominan dalam menggerakkan 

roda perekonomian baik dalam skala 

lokal, regional, maupun global. 

Dengan peran strategis ini, konsep-

konsep tentang kewirausahan perlu 

dikembangkan agar lebih efektif 

penerapannya. 

Hasibuan (2008) menyatakan 

bahwa kewirausahaan dapat 

digunakan sebagai satu karakteristik 

yang tidak hanya diterapkan pada 

individu, tetapi juga pada suatu 

kelompok sebagai satu sistem sosial. 

Nilai-nilai kebersamaan dan 

kekeluargaan akan terbentuk dalam 

penerapan konsep kewirausahaan 

pada suatu kelompok sehingga 

tercipta suatu sistem sosial ekonomi 

yang solid, dimana nilai-nilai 

tersebut tercantum dalam pasal 33 

ayat 1 Undamg-Undang Dasar 1945. 

Namun sejauh ini konsep 

kewirausahaan yang berkembang 

belum sesuai dengan pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945, 

sehingga seringkali dijumpai pratik 

kewirausahaan yang dirasakan 

manfaatnya oleh hanya segelintir 

orang saja yang tidak lain adalah 

individu yang menerapkan konsep 

kewirausahaan. 

Jika konsep kewirausahaan 

diterapkan sesuai dengan pasal 33 

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 

akan memberikan manfaat yang 

lebih baik tidak hanya untuk satu 

individu tetapi juga untuk individu 

lainnya. Pada pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 

menekankan asas kekeluargaan 

dalam usaha yang dilakukan secara 

bersama-sama, sehingga dalam 

penerapannya pada konsep 

kewirausahaan tercipta sinergi antar 

individu-individu yang terlibat dalam 

kegiatan usaha tersebut. 
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Bagaimana Seharusnya Konsep 

Kewirausahaan? 

Konsep kewirausahaan yang 

ideal, sepatutnya yang sesuai dengan 

pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 

disebutkan bahwa “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama atas 

asas kekeluargaan”. Kata usaha 

bersama dan kata asas kekeluargaan 

dalam pasal tersebut telah diulas 

secara gamblang oleh Swasono yang 

dikutip dalam Witjaksono (2013) 

sebagai berikut: 

Usaha Bersama adalah 
wujud paham mutualisme, 
suatu kehendak untuk 
senantiasa mengutamakan 
semangat bekerjasama 
dalam kegotongroyongan, 
dalam ke-jemaah-an, dengan 
mengutamakan keserikatan, 
tidak sendiri-sendiri.  
Asas Kekeluargaan adalah 
brotherhood atau ke-
ukhuwah-an (yang bukan 
kinship nepotistic) sebagai 
pernyataan adanya 
tanggungjawab bersama 
untuk menjamin 
kepentingan bersama, 
kemajuan bersama dan 
kemakmuran bersama, 
layaknya makna 
brotherhood yang 
mengutamakan kerukunan 
dan solidaritas. Dalam 
negara yang pluralistic ini 
brotherhood adalah suatu 
ke-ukhuwah-an yang 
wathoniyah. 

 Dengan demikian usaha 

bersama dalam pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 dapat  

diartikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan secara 

bergotongroyong, dilakukan 

bersama-sama, saling tolong 

menolong, terjadi sinergi antara 

individu-individu yang terlibat yang 

kemudian individu-individu tersebut 

menjadi kesatuan menjadi satu paket. 

Sedangkan asas kekeluargaan yang 

dimaksud adalah nilai persaudaraan 

dan rasa saling bertanggungjawab 

dan rasa ikhlas antara satu individu 

dengan individu lainnya, 

menekankan kerukunan untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Pada intinya konsep 

kewirahausahaan yang sesuai dengan 

pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah suatu kegiatan 

usaha baru yang dilakukan secara 

bergotongroyong, saling tolong 

menolong, saling bertanggungjawab 

menciptakan suasana kerukunan 

dalam memanfaatkan peluang yang 

ada dengan tujuan meningkatkan 

taraf hidup bersama. Dalam 

penerapan pengembangan konsep 

kewirausahaan yang baru ini tidak 

akan terjadi kompetisi antar individu 
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yang terlibat, sebab dalam proses dan 

hasilnya individu-individu akan 

merasa puas terhadap apa yang 

didapat. Hasil yang dicapai dari 

penerapan konsep tersebut akan 

sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh tiap individu, kepuasan yang 

dicapai akan dirasakan oleh semua 

individu. 

 

Kesimpulan: 

Pengembangan konsep 

kewirausahaan diperlukan untuk 

memaksimalkan dampaknya 

terhadap individu-individu yang 

terlibat dalam penerapan konsep 

kewirausahaan tersebut. 

Pengembangan yang dimaksud 

adalah pengembangan konsep 

kewirausahaan yang sesuai dengan 

pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945. Dimana dalam pasal 

tersebut menekankan usaha yang 

dilakukan bersama-sama dan dengan 

menekankan asas kekeluargaan.  

Jika dikembangkan sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945, konsep 

kewirausahaan tidak lagi 

menitikberatkan pada kegiatan 

seseorang yang memanfaatkan 

peluang yang ada secara mandiri, 

namun akan menjadi kegiatan yang 

dilakukan bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama yang 

manfaatnya juga akan dirasakan 

bersama-sama, kepuasan yang 

dicapai akan dirasakan lebih 

maksimal dan yang terpenting tidak 

akan menimbulkan kompetisi-

kompetisi yang seringkali berdampak 

negative pada dunia usaha.  

Konsep ini perlu diajarkan 

sejak dini pada peserta didik, agar 

penguasaan konsep akan lebih baik 

dan matang sehingga pada pratiknya 

terjadi keserasian antara konsep dan 

praktik yang kemudian akan dapat 

dirasakan manfaatnya bagi pelaku-

pelaku kegiatan usaha tersebut. 
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Abstrak 
The measurement after learning craft and entrepreneurship is the graduates perform entrepreneurial 

through on a small scale. The reality has shown that in order to apply craft and entrepreneurship 

learning as the objectives of the curriculum in 2013 there are  many obstacles. The learning less real 

impact on graduates, so after graduating only expect to work as an employee. Another difficulty is the 

teachers in development of learning as desired by the curriculum, lesson plans created by not seeing 

the needs of students in each school. The diverse of characters and backgrounds of students  also 

raises its own difficulties in learning the craft and entrepreneurship, particularly in determining the 

product. Project Based Learning (PBL) model developed in accordance with the characteristics of 

curriculum in 2013 with the lesehan media  is the solution of the existing problems. The learning 

development aims to produce the device of craft and entrepreneurship uses Design Based Research 

(DBR) approach. 

 

Kata Kunci: craft and entrepreneurship, project based learning, Lesehan. 

 

Dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, Pemerintah 

mengeluarkan Instruksi Presiden RI 

Nomor 4 tahun 1995 tentang “ gerakan 

nasional memasyarakatkan dan 

membudayakan kewirausahaan”. 

Inpres ini ditindaklanjuti oleh 

Depdiknas, dengan meluncurkan 

program pengembangan kewira-

usahaan ini dalam bentuk paket-paket 

pelatihan dan kegiatan bagi peserta 

didik di SMK. Pada kurikulum 2013 

pembelajaran Kewirausahaan berubah 

menjadi Prakarya dan Kewirausahaan.  

Pelajaran Prakarya dan Ke-

wirausahaan merupakan pengetahuan 

transcience-knowledge, yaitu me-

ngembangkan pengetahuan dan 

melatih keterampilan kecakapan hidup 

berbasis seni dan teknologi secara 

ekonomis. Kedudukan mata pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan adalah 

sebagai mata pelajaran yang di-

harapkan dapat membekali siswa 

mailto:wiwin.indayati@gmail.com
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untuk mempunyai sikap, pengetahuan 

dan keterampilan kewirausahaan yang 

dapat diterapkan nanti setelah lulus. 

Ukuran keberhasilan pembelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan yaitu 

lulusan melakukan upaya kewira-

usahaan meskipun dalam skala kecil 

masih belum tercapai dalam jumlah 

yang banyak.  

Akan tetapi kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa untuk 

menerapkan pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan seperti yang 

menjadi tujuan kurikulum 2013 masih 

banyak menemui hambatan dan 

kesulitan. Pembelajaran yang di-

lakukan selama ini masih kurang 

berdampak nyata terhadap lulusan. 

Selama ini pembelajaran lebih banyak 

bersifat teoritis dan hafalan sehingga 

membuat siswa bingung dan tidak 

tertarik terhadap mata pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan. 

Akhirnya setelah lulus hanya 

mengharapkan bekerja sebagai  

karyawan/ buruh pabrik dan tidak bisa 

menciptakan peluang usaha sendiri. 

Kesulitan lain yang seringkali dialami 

oleh guru  antara lain dalam 

pengembangan skenario pembelajaran 

seperti yang dikehendaki oleh 

kurikulum yaitu pembelajaran yang 

menginspirasi siswa untuk berpikir 

kreatif. Selama ini RPP yang dibuat 

oleh guru merupakan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) dari hasil 

MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran), RPP dibuat dengan tidak 

melihat kebutuhan siswa di tiap-tiap 

sekolah. Karakter dan latar belakang 

siswa yang beraneka ragam juga 

menimbulkan kesulitan tersendiri 

dalam pembelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan, terutama dalam 

penentuan karya atau produk yang 

akan dihasilkan.  

 Model Project Based Learning 

dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik Kurikulum 2013 adalah 

solusi dari permasalahan yang ada.  

Pembelajaran Project Based Learning 

merupakan pendekatan pembelajaran 

dimana guru memberikan proyek atau 

tugas yang kompleks, lengkap dan 

realistis/ autentik kepada peserta didik 

dan kemudian diberikan bantuan 

secukupnya agar mereka dapat 

menyelesaikan tugas mereka. Konsep 

lesehan bisa diterapkan dengan tujuan 

agar dalam pembelajaran peserta didik 
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dapat mengungkapkan ide, pendapat 

serta potensi yang dimiliki sehingga 

dapat mengembangkan kreatifitas 

settiap peserta didik. Dalam konsep 

lesehan ini guru berperan sebagai 

pelayan di sebuah rumah makan, jadi 

guru sudah menyediakan menu yang 

akan disajikan yaitu beberapa macam 

produk yang akan dipilih siswa dalam 

proyeknya. Siswa berperan sebagai 

pelanggan yang boleh memilih sesuka 

hati berdasarkan minat atau selera dari 

menu yang sudah disajikan oleh guru.  

Berdasarkan kenyataan selama 

ini bahwa untuk melatih dan 

menumbuhkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran Prakarya dan 

Keiwirausahaan yang dapat 

menumbuhkan kreatifitas siswa 

tidaklah mudah. Perlu adanya desain 

pembelajaran yang dapat memberikan 

kemudahan bagi guru dan siswa dalam 

melatih dan menumbuhkan kreatifitas 

sesuai dengan karakter, latar belakang 

dan bakat minat siswa. Dengan 

menerapkan pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan model project 

based learning dengan konsep lesehan 

diharapkan dapat menjawab 

permasalahan yang ada. 

KAJIAN LITERATUR 

1. Prakarya dan Kewirausahaan 

Definisi prakarya menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah pekerjaan tangan 

(pelatihan di sekolah): menjahit dan 

bertukang merupakan mata pelajaran 

di sekolah menengah. Menurut Rizal 

(2015) “Prakarya berasal dari 

istilah pra dan karya, pra mempunyai 

makna belum dan karya adalah hasil 

kerja.  prakarya didefinisikan sebagai 

hasil kerja yang belum jadi, prakarya 

masih berupa proof of concept atau 

sebuah prototipe.”.  Prakarya memiliki 

pengertian ialah ketrampilan, 

hastakarya, kerajinan tangan, ataupun 

keterampilan tangan. bahan yang 

digunakan tersedia secara umum di 

pasaran, sehingga kita tinggal 

merangkai ataupun pemanfaatan 

limbah dan bahan bekas. (Setiawan: 

2015). 

Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa prakarya 

adalah hasil kerja yang merupakan 

keterampilan, hastakarya, kerajinan 

tangan dari bahan yang sudah tersedia 

di pasaran. 
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Menurut Overton (dalam 

Werdhaningsih, dkk: 2014, 48) 

“Entrepreneurship  adalah sikap dan 

perilaku yang melibatkan keberanian 

mengambil resiko, kemampuan 

berpikir kreatif dan inovatif”. 

Scaborough dan Zimmerer (2002) 

Wirausaha adalah orang yang 

menciptakan suatu bisnis baru dalam 

menghadapi resiko dan ketidakpastian 

dengan maksud untuk memperoleh 

keuntungan dan pertumbuhan dengan 

cara mengenali peluang dan 

mengkombinasikan sumber-sumber 

daya yang diperlukan untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. 

Secara rinci, konten Prakarya dan 

Kewirausahaan dalam Permendikbud 

No 60 Tahun 2014 dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Pengetahuan: memahami 

karya/produk masyarakat 

disekitarnya, lingkungannya dan 

nusantara dalam berbagai aspek 

pemanfaatan dalam berkehidupan.  

2. Ketrampilan: berpikir logis dan 

kritis (learning skills, inquiry) 

melalui studi pustaka dan belajar 

dari pengrajin/home industry, 

memecahkan masalah (problem 

based learning), bekerjasama dalam 

melakukan proyek dan 

berkomunikasi dalam kehidupan 

bermasyarakat-berbangsa. 

3. Nilai: kejujuran, kerja keras, peduli 

karya cipta kerajinan dan produk 

teknologi rekayasa, budidaya dan 

pengolahan, serta cinta budaya dan 

artefak bangsa yang didasarkan 

pada nilai-nilai tradisi yang 

terkandung pada kearifan lokal. 

4. Sikap: rasa ingin tahu, 

mengapresiasi, kreatif, inovatif, 

bertanggung jawab dan mandiri. 

 

2. Pembelajaran Project Based 

Learning 

Klein (2009: 8) menyebutkan 

bahwa “Project-based learning is the 

instructional strategy of empowering 

learners to pursue content knowledge 

on theirown and demonstrate their 

new understandings through a variety 

of presentation modes. “. Pembelajaran 

berbasis proyek adalah strategi 

pembelajaran pemberdayaan peserta 

didik untuk mengejar pengetahuan 

konten pada mereka agar mereka 

memiliki dan menunjukkan 
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pemahaman baru mereka melalui 

berbagai model presentasi. Dalam 

Bukunya ‘A Review of Research on 

Project Based Learning’, Thomas 

mengatakan bahwa “ Project Based 

Learning is a model that organizes 

learning around projects… projects 

are complex tasks, based on 

challenging questions or problems, 

that involve students in design, 

problem-solving, decision making, or 

investigative activities; give students 

the opportunity to work relatively 

autonomously over extended periods of 

time; and culminate in realistic 

products or presentations”. Jadi 

Pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model yang 

menyelenggarakan pembelajaran  di 

sekitaran proyek, dimana proyek 

merupakan tugas-tugas komplek, yang 

didasarkan pada pertanyaan-

pertanyaan yang menantang  atau 

permasalahan, yang melibatkan para 

siswa di dalam desain, pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, atau 

aktivitas investigasi; memberi peluang 

para siswa untuk bekerja secara 

otonomi dengan periode waktu yang 

lama; dan akhirnya 

menghasilkan  produk-produk yang 

nyata atau  presentasi presentasi .    

Sementara itu menurut Patton 

“Project Based Learning refers to 

students designing, planning, and 

carriying out an extended projects that 

produces a publicly-exhibited oitput 

such as a product, publication, or 

presentation”, jadi PjBL harus 

melibatkan siswa dalam membuat 

proyek atau product yang akan 

dipamerkan pada masyarakat.  

“Pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning/ PjBL)  

merupakan penerapan dari 

pembelajaran aktif, teori 

konstruktivisme dari Piaget serta 

konstruktivisme dari Seymort Papert” 

(Warsono&Haryanto, 2012: 152).  

Ferrara juga mengatakan 

bahwa Project Based leaning adalah 

pengajaran yang sistemik dirancang 

untuk digunakan pada permasalahan 

kompleks, siswa perlu melakukan 

insvestigasi dan memahaminya untuk 

menjawab pertanyaan autentik dan 

harus  dirancang dengan seksama. 

 Sedangkan Menurut Doppelt 

(dalam Anggoro: 2003) “Project-

based learning merupakan strategi 
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pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan paham pembelajaran 

konstruktivis yang menuntut peserta 

didik menyusun sendiri 

pengetahuannya“.  

Dari beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa Project 

Based Learning (PjBL) adalah 

pembelajaran dengan menggunakan 

proyek sebagai metode pembelajaran 

dimana para siswa bekerja secara 

nyata, seolah-olah ada di dunia nyata 

yang dapat menghasilkan produk 

secara realistis. 

PjBL diketahui sangat 

mendukung pelaksanaan kurikulum 

2013 untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, mengingat PjBL 

merupakan pembelajaran yang 

komprehensif mengikutsertakan siswa 

melakukan investigasi secara 

kolaboratif . Pembelajaran berbasis 

proyek  memberikan hasil yang positif 

berkaitan dengan belajar siswa dalam 

bidang pengetahuan konten, 

keterampilan kolaboratif, keterlibatan 

dan motivasi, dan berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah 

(CELL University of Indiana Polis: 

2009). 

 

3. Pembelajaran Dengan Media 

Lesehan 

Pembelajaran denga media 

lesehan merupakan penerapan dari 

pendekatan pembelajaran konstruk-

tivistik. Dalam pembelajaran ini siswa 

harus diberi kebebasan untuk 

melakukan pengaturan diri dalam 

belajar. Hal ini tentu berbeda dengan 

pendekatan behavioristik dimana siswa 

harus dihadapkan pada aturan- aturan 

yang jelas dan ditetapkan lebih dulu 

secara ketat. Perbedaan pandangan 

pembelajaran dengan pendekatan 

behavioristik dan pandangan 

konstruktivistik bisa dilihat pada tabel  
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Tabel 1. Pandangan Behavioristik dan konstruktivistik tentang Penataan 

Lingkungan Belajar dan Pembelajaran menurut Degeng (1998: 10) 

Behavioristik Konstruktivistik 

Keteraturan, Kepastian, Ketertiban 

 

 

Si belajar harus dihadapkan pada 

aturan-aturan yang jelas dan 

ditetapkan lebih dulu secara ketat. 

Pembiasaan dan disiplin menjadi 

sangat esensial. Pembelajaran lebih 

banyak dikaitkan dengan 

penegakkan disiplin. 

 

Kegagalan atau ketidakmampuan 

dalam penambahan pengetahuan 

dikategorikan sebagai kesalahan 

yang perlu dihukum, dan 

keberhasilan atau kemampuan 

dikategorikan sebagai bentuk 

perilaku yang pantas diberi hadiah. 

Ketaatan pada aturan dipandang 

sebagi penentu keberhasilan belajar. 

Si belajar adalah objek ang harus 

berperilaku sesuai dengan aturan. 

 

 

Kontrol belajar dipegang oleh sistem 

yang berada di luar sisi si belajar. 

Ketidakteraturan, Ketidakpastian, 

Kesemrawutan 

 

Si belajar harus bebas. Kebebasan 

menjadi unsur yang esensial dalam 

lingkungan belajar. 

 

 

 

 

Kegagalan atau keberhasilan, 

kemampuan atau ketidakmampuan 

dilihat sebagai interpretasi yang 

berbeda yang perlu dihargai. 

 

 

 

Kebebasan dipandang sebagai penentu 

keberhasilan belajar. Si belajar adalah 

subjek yang harus mampu 

menggunakan kebebasan untuk 

melakukan pengaturan diri dalam 

belajar. 

Kontrol belajar dipegang oleh si 

belajar. 
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Menurut Nina Farliana (2014: 

753) beberapa alasan kerangka 

pembelajaran berbasis lesehan adalah: 

1) Mengubah situasi dan kondisi 

dalam pembelajaran, dimana 

biasanya mereka harus belajar di 

dalam ruangan dengan posisi duduk 

di kursi yang telah disediakan. 

Pembelajaran tersebut terasa lebih 

kaku. Berbeda ketika mereka 

belajar secara lesehan, suasana 

pembelajaran akan menjadi lebih 

nyaman dan santai. 

2) Setiap siswa bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang materi yang 

disampaikan atau yang 

didiskusikan, sama halnya ketika 

mereka bebas memilih menu 

makanan yang mereka inginkan. 

3) Pembelajaran akan lebih bermakna 

jika mereka belajar dengan santai 

tapi tetap taat aturan. Selain itu 

mereka bisa mengaitkan materi  

dengan kondisi realitas yang mereka 

alami. 

Beberapa alasan tersebut 

memungkinkan guru mengelola 

pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan mudah dipahami 

oleh siswa. Oleh sebab itu, konsep 

lesehan menjadi salah satu alternatif 

bagi pemecahan masalah yang selama 

ini dihadapi guru terkait pengelolaan 

pembelajaran.  

Pembelajaran berbasis lesehan 

akan efektif karena guru mengelola 

pembelajaran mulai dari perencanaan, 

proses pembelajaran hingga proses 

evaluasi atas pembelajaran. Konsep ini 

memungkinkan siswa berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Guru 

berfungsi sebagai fasilitator sekaligus 

sebagai motivator bagi siswa untuk 

bisa mengikuti pembelajaran dengan 

nyaman, sehingga mereka lebih mudah 

memahami materi. 

METODE 

Pengembangan kewirausahaan 

model Project Based Learning dengan 

media lesehan dikembangkan dengan 

pendekatan Design Based Research  

(DBR). 
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Design Based Research dalam 

pengembangan pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan model project 

based learning dengan media lesehan 

digunakan dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Dengan model Design Based 

Research , peneliti sekaligus 

sebagai desainer pembelajaran 

berkolaborasi dengan dosen ahli 

dan praktisi (guru mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan) 

sehingga diperoleh suatu hasil 

desain pembelajaran yang 

memiliki kepekaan kontekstual. 

2. Model Design Based Research 

mengarah pada pengembangan 

ilmu pengetahuan yang bisa 

digunakan dalam praktik dan bisa 

dijadikan sebagai tambahan 

informasi bagi praktisi dan 

desainer lain 

3. Model Design Based Research . 

mendokumentasikan dan 

menghubungkan hasil akhir 

dengan proses pengembangan dan 

setting asli (authentic). 

Secara umum  penerapan 

penelitian berbasis desain 

menggunakan metode yang sistematis 

namun fleksibel yang bertujuan untuk 

meningkatkan praktik- praktik 

pendidikan melalui analisis iterative, 

desain, pengembangan dan 

implementasi , berdasarkan kolaborasi 

antara peneliti dan praktisi secara 

nyata tanpa adanya rekayasa. 

 

Adapun langkah-langkah dalam design 

based research antara lain :  

1. mengidentifikasi permasalahan 

yang terjadi dalam pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan di 

sekolah;  

2. merumuskan pembelajaran 

berkolaborasi dengan tim ahli;  

3. menyusun desain dan 

pengembangan pembelajaran 

model Project Based Learning 

dengan konsep lesehan dalam mata 

pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan;  

4. melakukan uji coba pembelajaran 

model Project Based Learning  

dengan konsep lesehan; dan  

5. mengkomunikasikan hasil uji coba 

pembelajaran model Project Based 

Learning  dengan konsep lesehan 

kepada guru dan peserta didik. 
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Aplikasi Design Based 

Research dalam pengembangan dari 

implementasi pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan model project 

based learning dengan konsep lesehan 

diadaptasi dari model 6 fase yang 

dikembangkan Pefers et al (2007). 

Seperti dikutip Elly & Levy (2010: 

112). Alur kerja pengembangan dalam 

penelitian model DBR (Design Based 

Research) ini meliputi 6 fase sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah: Tujuan 

tahap ini untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan 

anlisis tujuan pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan dari 

standar isi yang digunakan sebagai 

acuan pengembangan 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan model project 

based learning dengan konsep 

lesehan sehingga peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah secara 

obyektif, empiris maupun teoritis. 

2. Merumuskan produk 

pengembangan: Tujuan tahap ini 

adalah menyiapkan desain 

konseptual perangkat pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan model 

project based learning dengan 

konsep lesehan  yang terdiri dari: 

1) pemetaan pemahaman tentang 

kompetensi dasar, 2) merumuskan 

sintaks pembelajaran, 3) 

merumuskan buku ajar, dan 4) 

merumuskan LKS. 

3. Desain dan pengembangan produk: 

Tujuan tahap ini adalah untuk 

menghasilkan produk berupa (RPP, 

Buku Ajar, LKS, dan insrumen 

penilaian) sesuia dengan perangkat 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan model project 

based learning dengan konsep 

lesehan yang sudah direvisi 

berdasarkan masukan dari ahli 

desain maupun praktisi. Tahap ini 

meliputi: (a) validasi skenario 

(RPP), buku ajar,LKS dan 

instrumen penilaian sesuai dengan 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan model project 

based learning dengan konsep 

lesehan oleh para ahli desain dan 

praktisi (guru mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan) 

diikuti revisi, (b) 

mengkomunikasikan dengan tim 
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ahli (pembimbing). Langkah 

selanjutnya adalah uji coba lebih 

lanjut dengan siswa di kelas yang 

sesungguhnya fase 4). 

4. Uji coba produk: Pada tahap ini 

merupakan tahap penggunaan RPP, 

buku ajar, LKS dan instrumen 

penilaian yang telah 

dikembangkan. Tujuannya adalah 

untuk menguji kelayakan 

penggunaan produk di dalam 

proses pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan yang 

dikembangkan di kelas. 

5. Evaluasi kelayakan: Pada tahap ini 

peneliti menganalisis tanggapan 

atau respon subyek uji coba yang 

telah menggunakan RPP, buku 

ajar, LKS dan instrumen penilaian 

sesuai dengan pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan model 

project based learning dengan 

konsep lesehan sehingga peneliti 

dapat mengetahui layak tidaknya 

produk. 

6. Mengkomunikasikan hasil: Pada 

tahap akhir ini peneliti menyusun 

laporan secara detail dan sesuai 

dengan kaidah penulisan karya 

ilmiah untuk dipublikasikan 

baikdalam bentuk jurnal maupun 

artikel. 

Uji coba produk merupakan 

tahap yang sangat penting dalam 

pengembangan, setelah rancangan atau 

draf (prototipe) produk sudah selesai. 

Uji coba produk bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan dari hasil 

pengembangan. Dalam hal ini draf 

atau rancangan produk adalah panduan 

ajar guru dan siswa. Panduan ajar guru 

yang sudah dikembangkan apakah 

sudah layak digunakan atau tidak, 

selain untuk uji kelayakan dan uji coba 

produk juga befungsi untuk melihat 

sejauh mana panduan ajar yang sudah 

dikembangkan mencapai tujuan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam 

uji coba produk dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: (1) desain uji coba, (2) subyek 

penelitian,(3) jenis data, (4) instrumen 

pengumpulan data, dan (5) teknik 

analisis data. 

1. Desain Uji Coba 

 Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui tingkat validitas, dan 

efektifitas produk. Untuk mengetahui 

validitas  pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan model Project Based 
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Learning dengan konsep lesehan 

tersebut, peneliti melakukan 3 tahap 

uji coba yaitu: (a) uji coba perorngan, 

(b) uji coba kelompok kecil, dan (c) uji 

coba lapangan. 

 Sedangkan tingkat keefektifan 

buku panduan siswa dapat diketahui 

dari hasil pre-test dan post-test 

terhadap hasil belajar siswa pada saat 

uji lapangan. Dikatakan signifikan jika 

hasil post-test lebih baik dari hasil pre-

test  dan lainnya tuntas atau sama 

dengan KKM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai bagian dari Kurikulum 

2013, pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan bagi peserta didik pada 

jenjang Pendidikan Menengah 

mencakup aktivitas dan materi 

pembelajaran yang secara utuh dapat 

meningkatkan kompetensi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diperlukan untuk menciptakan 

karya nyata,menciptakan peluang 

pasar, dan menciptakan kegiatan 

bernilai ekonomi dari produk dan 

pasar tersebut. Pembelajarannya 

dirancang berbasis aktivitas terkait 

dengan sejumlah ranah karya nyata, 

yaitu karya kerajinan, karya teknologi, 

karya pengolahan dan karya budidaya 

dengan contoh- contoh karya kongkret 

berasal dari tema- tema karya popular 

yang sesuai untuk peerta didik.  

 Mata pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan bertujuan untuk 

menumbuhkan kepekaaan terhadap 

produk kearifan lokal, perkembangan 

teknologi dan terbangunnya jiwa 

kewirausahaan sesuai dengan orientasi 

dan misi kurikulum 2013. Prakarya 

sebagai kata benda menuntut 

pemahaman proses bekerja suatu karya 

dan hasil karya (produk). Produk 

prakarya dapat berupa karya desain, 

model, dami atau pra-cetak, sehingga 

sasaran pembinaannya adalah 

keterampilan, konsep berpikir dan 

langkah kerja yang secara keseluruhan 

akan membentuk kepribadian peserta 

didik. Prakarya sebagai kata kerja 

diartikan kinerja produktif yang 

berorientasi dalam mengembangkan 

keterampilan kecekatan, kecepatan, 

ketepatan dan kerapihan. 

Adapun, penataan konten mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

disusun mengikuti arus serta berpijak 
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pada perkembangan IPTEK serta 

berdasarkan pada budaya lokal karena 

kekuatan ‘local genius’ dan ‘local 

wisdom’ menjadi sistem nilai kerja 

pada setiap daerah sebagai potensi 

lokal. Selain itu, konten mata pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan juga 

memperhatikan ‘wawasan pasar,’ 

dengan mendasarkan pada 

pengembangan kegiatan ekonomi 

berdasarkan pada kreativitas, 

keterampilan, dan bakat individu untuk 

menciptakan daya kreasi dan daya 

cipta individu yang bernilai ekonomis 

dan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat. Pada Kurikulum 2013, 

materi/konten Prakarya dan 

Kewirausahaan diorganisasikan dalam 

berbagai pendekatan, disesuaikan 

dengan jenjang perkembangan 

kemampuan kognitif peserta 

didik.Selain itu mata pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan juga 

mengandung nilai-nilai sikap 

kewirausahaan. Kewirausahaan lebih 

banyak menekankan pada segi 

kemampuan untuk berdiri sendiri, 

mampu bekerja sama dan berhubungan 

dengan orang lain. 

 

 Dari Permendikbud No 54 

tahun 2013 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar 

dan Menengah, lulusan 

SMA/MA/MAK/SMALB/Paket C 

dapat kita artikan bahwa setiap lulusan 

SMK harus memiliki sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai 

dengan keahlian dan menerapkannya 

dengan efektif dan kreatif baik dalam 

ranah abstrak dan kongkret secara 

mandiri. Dengan demikian diharapkan 

lulusan SMK bisa mempunyai sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai 

kebutuhan dunia kerja dan mampu 

menciptakan lapangan kerja ,baik 

untuk dirinya sendiri maupun 

masyarakat. Dalam pembelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan 

diharapkan guru dan siswa dapat 

berkreasi sesuai dengan kemampuan 

berpikir kreatif. Membelajarkan siswa 

untuk berpikir kreatif dalam 

menghasilkan ide harus didasari oleh 

karakter, latar belakang dan bakat yang 

dilmiliki oleh siswa. Tetapi berpikir 

kreatif dapat ditanamkan kepada siswa 

melalui proses pembelajaran seperti 

yang terdapat dalam kurikulum 2013. 
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Sudah menjadi tugas guru untuk 

merancang, melaksanakan, menilai 

pembelajaran  sehingga dapat 

mewadahi tujuan pembelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan untuk 

melatih kreatifitas siswa. Project 

Based Learning(PjBL) diketahui 

sangat mendukung pelaksanaan 

kurikulum 2013 untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, mengingat 

Project Based Learning merupakan 

pembelajaran yang komprehensif 

mengikutsertakan siswa melakukan 

investigasi secara kolaboratif. 

Pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) 

memberikan hasil yang positif 

berkaitan dengan belajar siswa dalam 

bidang pengetahuan konten, 

keterampilan kolaboratif, keterlibatan 

dan motivasi, dan berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah 

(CELL University of Indiana Polis: 

2009). Dalam  Project Based 

Learning proyek dilakukan secara 

kolaboratif dan inovatif yang 

berfokus pada pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan 

siswa atau masyarakat. Berdasarkan 

pendapat tersebut menunjukkan 

bahwa Project Based Learning dalam 

pelaksanaannya menekankan pada 

pembelajaran yang kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif dalam hal 

ini menunjukkan bahwa antar siswa 

dalam kelompok saling 

ketergantungan dalam menyelesaikan 

proyek dan antara siswa satu dengan 

siswa yang lain akan mencapai suatu 

tujuan jika dalam kelompok tersebut 

dapat mencapai tujuan bersama. 

Project Based Learning 

membantu siswa dalam belajar 

pengetahuan dan ketrampilan yang 

kokoh yang dibangun melalui tugas-

tugas dan pekerjaan otentik. Situasi 

belajar, lingkungan, isi, dan tugas-

tugas yang relevan, realistik, otentik, 

dan menyajikan kompleksitas alami 

dunia nyata mampu memberikan 

pengalaman pribadi siswa terhadap 

obyek siswa dan informasi yang 

diperoleh siswa membawa pesan 

sugestif cukup kuat. Melalui 

penerapan Project Based Learning, 

guru dituntut untuk mengembangkan 

diri agar berperan dengan baik sebagai 

fasilitator bagi siswa berasal dari 
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berbagai latar belakang suku dan 

budaya. Siswa diberi kesempatan 

mengembangkan kemampuan seluas-

luasnya, dan sekolah berupaya 

memenuhi kebutuhan para siswa. 

Pembelajaran  berbasis proyek 

memberi peluang menjangkau 

pelajaran yang lebih luas ke dalam 

kelas. Hal itu dapat dilakukan 

dengan  melibatkan anak-anak dari 

latar belakang budaya yang berbeda 

karena anak-anak dapat memilih topik-

topik atau dalam pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan pada saaat 

penentuan produk yang akan 

dikerjakan dalam proyek dihubungkan 

dengan pengalaman pengalaman 

mereka sendiri, dengan berbagai cara 

belajar sesuai dengan karakter individu 

atau  budaya. Pembelajaran ini sangat 

sesuai jika diterapkan pada kelas yang 

memiliki beraneka ragam latar 

belakang dan potensi peserta didik. 

Dalam pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan model Project 

Based Learning dengan konsep 

lesehan diharapkan agar siswa dapat 

menerapkan pembelajaran dengan 

situasi yang demokratis, santai, 

dilakukan  dalam suasana 

kekeluargaan dan menyenangkan 

sehingga siswa dapat mengembangkan 

kreatifitasnya berdasarkan potensi 

yang dimiliki masing-masing siswa. 

Media lesehan diterapkan sejak awal 

hingga akhir pelaksanaan proyek. 

Misalkan pada saaat perencanaan 

proyek, siswa melakukan musyawarah  

untuk pembagian tugas anggota 

kelompok di dalam proyek yang 

dilaksanakan secara demokratis, 

santai, dalam suasana kekluargaan. 

Sehingga dengan suasana 

pembelajaran demikian peserta didik 

dapat mengemukakan pendapatnya 

masing-masing. Tidak boleh ada 

anggota kelompok yang memaksakan 

kehendaknya kepada anggota 

kelompok yang lain. Sehingga tugas 

proyek yang diberikan kepada siswa 

dapat diselesaikan dengan baik dan 

semua anggota kelompok 

melaksanakan tugasnya dengan senang 

dan tidak ada keterpaksaan. 

Adapun langkah-langkah yang 

diterapkan dalam pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan model 

project based learning dengan media 

lesehan ini dapat dilihat pada gambar 1 

di bawah ini: 
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TAHAP 1 

Menentukan tugas proyek 

1. siswa mempelajari materi dan tugas proyek 

2. Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi untuk menentukan proyek yang akan 

dibuat (membuat skema tahapan pembuatan produk) 

 

 

TAHAP 2 

Menyusun perencanaan proyek 

1. Siswa berdiskusi dengan kelompknya untuk menyusun rencana penyelesaian proyek 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati 

2. siswa berdiskusi untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggotanya 

 

 

TAHAP 3 

Menyusun jadwal kegiatan 

1. Siswa berdiskusi untuk membuat jadwal kegiatan penyelesaian tugas proyek 

2. Selama berlangsung diskusi kelompok, guru melakukan penilaian menggunakan lembar 

observasi . 

3. Setiap kelompok mempresentasikan rencana, jadwal kegiatan dan pembagian tugas 

proyek yang akan dikerjakan. 

4. Guru dan siswa menanggapi presentasi setiap kelompok 

 

 

TAHAP 4 

Pelaksanaan proyek 

1. Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing 

2. Siswa mengerjakan tugas proyek secara berkelompok (LK 2) 

3. Guru melakukan pengamatan pelaksanaan proyek dan memberikan bimbingan jika 

diperlukan. 

 

 

TAHAP 5 

Penilaian proyek 

1. Setiap kelompok mempresentasikan LK 2 dan skema tahapan proses produksi di 

depan kelas 
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2. Kelompok lain yang tidak presentasi mempunyai tugas: bertanya, menanggapi, dan 

mengevaluasi hasil karya yang dipresntasikan. 

3. Guru melakukan penialain hasil proyek setiap kelompok. Penilaian dilakukan guru 

ketika pelaksanaan pembuatan proyek (penilaian proses) dan hasil proyek 

 

 

TAHAP 6 

Refleksi 

Siswa melakukan refleksi terhadap akktivitas dan hasil proyek yang sudah dilaksanakan. 

Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya dan 

perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. 

Selanjutnya siswa yang lain diminta untuk menanggapi. 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1544 
 

KESIMPULAN 

Pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan merupakan pelajaran 

yang mengembangkan pengetahuan 

dan melatih keterampilan kecakapan 

hidup berbasis seni dan teknologi 

secara ekonomis. Kedudukan mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

adalah sebagai mata pelajaran yang 

diharapkan dapat membekali siswa 

untuk mempunyai sikap, pengetahuan 

dan keterampilan kewirausahaan yang 

dapat diterapkan nanti setelah lulus. 

Setelah pembelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan diharapkan lulusan 

melakukan upaya kewirausahaan 

meskipun dalam skala kecil.  

Dengan pembelajaran prakarya 

dan kewirausahaan model Project 

Based Learning dengan media lesehan 

diharapkan  siswa dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan situasi yang 

demokratis, santai, dan menyenangkan 

sehingga siswa dapat mengembangkan 

kreatifitasnya berdasarkan potensi 

yang dimiliki masing-masing siswa. 

Sedangkan untuk hasil 

penelitian dan pengembangan 

pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan model project based 

learning dengan media lesehan akan 

dilaporkan pada artikel berikutnya. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa tentang kompetensi keahlian, 

kecenderungan pemilihan kompetensi keahlian dan faktor yang melatarbelakangi kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian pemasaran. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri Kabupaten 

Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis fenomenologi dengan 

paradigma interpretatif. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan 

bentuk purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif yang 

mengikuti konsep Miles dan Huberman. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah persepsi siswa 

tentang kompetensi keahlian pemasaran di SMK Negeri Kabupaten Blitar masih banyak yang 

memiliki persepsi yang negatif karena mereka gengsi memilih kompetensi keahlian pemasaran, 

terpengaruh oleh teman, dan masyarakat beranggapan kalau kompetensi keahlian pemasaran 

kerjanya hanya berjualan. Siswa di SMK Negeri Kabupaten Blitar cenderung memilih kompetensi 

keahlian pemasaran sebagai pilihan yang terakhir karena mereka tidak mau disuruh berjualan, 

tidak keren karena tidak membawa laptop dan tidak diterima pada kompetensi keahlian lain. 

Faktor yang melatarbelakangi kecenderungan pemilihan kompetensi keahlian pemasaran di SMK 

Negeri Kabupaten Blitar ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 

motivasi, cita-cita dan minat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari keluarga, teman, lingkungan 

dan guru SMP. 

 
Kata Kunci: Persepsi siswa, Kecenderungan pemilihan kompetensi,  Latar belakang 

kecenderungan pemilihan kompetensi dan Kompetensi keahlian pemasaran. 

 
 

Siswa SMK lulusan 

kompetensi keahlian pemasaran 

diharapkan dapat mengahadapi 

adanya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). Dalam menghadapi MEA 

siswa SMK lulusan kompetensi 

keahlian pemasaran dituntut untuk 

mampu bersaing dengan negara lain. 

Oleh karena itu dalam kurikulum 

SMK kompetensi keahlian 

pemasaran siswa mempelajari materi 

ritel yang tergabung dalam mata 

pelajaran produktif merupakan salah 

satu upaya untuk membuka peluang 

kepada siswa SMK karena 

kebutuhan tenaga kerja di sektor ritel 

cukup besar. Adanya perubahan 

kurikulum merupakan salah satu cara 

pemerintah dalam mengahadapi 

mailto:yenisusilowati20@gmail.com
mailto:agungharyono@ymail.com
mailto:wulan501@yahoo.com
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MEA agar lulusan SMK mampu 

bersaing.  

Kompetensi keahlian 

pemasaran masih relevan dengan 

kebutuhan lapangan pekerjaan yang 

ada di dunia usaha. Banyak 

perusahaan yang masih 

membutuhkan karyawan lulusan 

SMK khususnya kompetensi 

keahlian pemasaran. Ada perusahaan 

tertentu yang dalam perekrutan 

karyawan lebih memprioritaskan 

lulusan SMK kompetensi keahlian 

pemasaran. Bahkan, tidak sedikit 

lulusan SMK selain kompetensi 

keahlian pemasaran yang menjadi 

pramuniaga dan sales. Bidang 

pekerjaan tersebut seharusnya 

menjadi bidang pekerjaan siswa 

SMK lulusan kompetensi keahlian 

pemasaran. Mereka yang bukan 

jurusan pemasaran memutuskan 

untuk bekerja di bidang pemasaran 

karena memang peluang kerja yang 

paling banyak dibutuhkan dunia 

kerja pada saat ini adalah bidang 

pemasaran. Meskipun kompetensi 

keahlian pemasaran masih banyak 

dibutuhkan oleh dunia usaha, tetapi 

masih belum bisa menjadikan 

kompetensi keahlian pemasaran 

menjadi pilihan pertama bagi calon 

siswa SMK. 

Kompetensi keahlian 

pemasaran sering dijadikan pilihan 

terakhir bagi calon siswa SMK. 

Mereka baru akan mendaftar pada 

kompetensi keahlian pemasaran 

apabila sudah tidak diterima pada 

kompetensi keahlian lain.  Hal ini 

menunjukkan bahwa minat siswa 

dalam memilih kompetensi kehalian 

pemasaran di SMK Negeri 

Kabupaten Blitar tergolong masih 

rendah. Mereka masih kurang 

menunjukkan tingkah laku yang 

positif terhadap kompetensi keahlian 

pemasaran. Mereka masih 

mempunyai persepsi kalau 

kompetensi keahlian pemasaran itu 

menyuruh siswa untuk berjualan. 

Ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi siswa dalam 

memilih kompetensi keahlian, 

misalnya dorongan dari teman, orang 

tua, bakat, kemampuan, nilai ujian 

nasional dan persepsi siswa. Setiap 

siswa memiliki alasan tersendiri 

mengenai kompetensi keahlian 

pemasaran, sehingga alasan tersebut 

dapat mebuat mereka untuk 

memutuskan untuk masuk atau tidak 
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masuk kompetensi keahlian 

pemasaran. Ada beberapa penyebab 

yang membuat kompetensi keahlian 

pemasaran menjadi pilihan terakhir. 

Sebagian besar dari penyebab 

tersebut karena persepsi siswa yang 

menganggap kompetensi keahlian 

pemasaran adalah kompetensi 

keahlian yang siswanya merupakan 

siswa yang tidak diterima pada 

kompetensi keahlian lain, sehingga 

memunculkan persepsi yang negatif. 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui persepsi 

siswa tentang kompetensi keahlian 

pemasaran, kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran dan faktor yang 

melatarbelakangi keenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran. 

Kompetensi keahlian 

Pemasaran termasuk salah satu dari 

bidang keahlian SMK kelompok 

Bisnis dan Manajemen. Mata 

pelajaran yang dipelajari dalam paket 

kejuruan pemasaran meliputi, 

pengantar ekonomi dan bisnis, 

pengantar administrasi perkantoran, 

pengantar akuntansi, analisa dan riset 

pemasaran, perencanaan pemasaran, 

pengelolaan usaha pemasaran, 

strategi pemasaran, pemasaran 

online, simulasi digital, prinsip-

prinsip bisnis, pengetahuan produk, 

disply product, komunikasi bisnis, 

administrasi barang, administrasi 

transaksi, dan administrasi penjualan. 

Pengambilan keputusan 

merupakan proses memilih suatu 

alternatif dengan mempertimbangkan 

kelemahan dan akibat yang mungkin 

terjadi. Pengambilan keputusan oleh 

individu selalu dihadapkan pada 

pengorbanan yang dilakukan untuk 

memperoleh sesuatu pada batas-batas 

tertentu dengan memperhatikan 

perubahan keuntungan atau 

biayanya. 

Faktor yang mendukung dalam 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran ada dua, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal terdiri dari minat, motivasi, 

bakat dan nilai yang diperoleh siswa 

saat lulus SMP/ MTs. Sedangkan 

faktor eksternal terdiri dari peranan 

orang tua, pengaruh teman sebaya, 

kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

peluang kerja masa depan. 

Pola pikir atau mindset adalah 

cara berpikir berdasarkan 
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pengalaman dan keyakinan yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang dalam bertindak 

melakukan sesuatu. Persepsi adalah 

suatu proses masuknya pesan atau 

informasi yang diserap oleh 

seseorang sebagai pribadi yang utuh 

dengan  proses kegiatan meliputi 

membedakan, mengelompokkan, 

memfokuskan dengan menggunakan 

panca indera yang dimiliki, yang 

selanjutnya diinterpretasikan dan 

akan mempengaruhi pola pikir 

seseorang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis 

fenomenologi dengan paradigma 

interpretatif 

Subyek penelitian ini adalah 

SMK Negeri 1 Panggungrejo. 

Sumber data berasal dari subyek 

peneliti, yaitu siswa kelas XI 

kompetensi keahlian pemasaran 

SMK Negeri Kabupaten Blitar.  

Teknik pengambilan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Non Probability Sampling 

dengan bentuk Purposive Sampling. 

Non Probability Sampling  

merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap 

umur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Purposive 

Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Purposive 

Sampling digunakan karena peneliti 

memilih orang tertentu yang telah 

dipertimbangkan memberikan data 

yang diperlukan. 

Penelitian ini menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

Obsevasi (Observation), Wawancara 

mendalam (In-depth interview), dan 

metode dokumen (Method of 

document). Teknik pengumpulan 

data wawancara mendalam 

digunakan untuk memperoleh data 

secara mendalam dan mendasar serta 

spesifik. Teknik pengumpulan data 

wawancara secara mendalam yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tak terstruktur 

(unstructured interview) yang artinya 

pedoman wawancara yang digunakan 

tidak mutlak dan lebih bersifat 

fleksibel. Sedangkan modus 

perekamannya menggunakan 

dimensi fidelity. Fidelity adalah 
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kemampuan peneliti untuk 

memproduksi data secara akurat 

yang akan menjadi bukti bagi 

peneliti.  

Sedangkan metode dokumen 

(Method of document) digunakan 

untuk mengumpulkan data non 

manusia. Teknik ini dapat digunakan 

untuk mendapatkan data pendukung 

secara efisien yakni kuesioner yang 

berisi jawaban-jawaban responden 

yang akan dianalisis dan 

ditindaklanjuti dalam wawancara 

mendalam. 

Teknik alasisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif yang 

mengikuti konsep Miles dan 

Huberman (1987: 21) mengatakan 

“We consider that analysis consists 

of three concurrent flows of activity: 

data reduction, data display, and 

conclusion drawing/ verification”. 

Aktivitas dalam analisis data kulitatif 

dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data display, and 

conclusion drawing/ verification. 

Langkah-langkah analisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data rekaman dan 

isian angket kuesioner 

2. Reduksi data dengan memilih, 

memusatkan, mengabstraksi dan 

menjaga pernyataan penting 

3. Melakukan identifikasi pada 

kuesioner dan mengidentifikasi 

hasil wawancara dengan siswa 

yang pada akhirnya dipaparkan 

dalam bentuk transkrip 

4. Melakukan identifikasi persepsi 

siswa tentang kompetensi 

keahlian, kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

dan latar belakang siswa dalam 

pemilihan kompetensi keahlian. 

5. Melakukan penyimpulan hasil 

penelitian tentang persepsi siswa 

tentang kompetensi keahlian, 

kecenderungan pemilihan 

kompetensi keahlian dan latar 

belakang siswa dalam pemilihan 

kompetensi keahlian. 

Validasi keabsahan temuan 

menggunakan perpanjangan 

penelitian yang bermakna menambah 

waktu keikutsertaan di lapangan 

penelitian sampai dengan kejenuhan 

pengumpulan data benar-benar 

terpenuhi, triagulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilita 
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data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda, 

member check digunakan untuk 

pengecekan kebenaran data dengan 

cara mengembalikan kebenaran data 

tersebut kepada sumber data untuk 

diperiksa kebenarannya, audit trail 

yang merupakan pemeriksaan 

terhadap kesesuaian temuan peneliti 

dengan data di lapangan melalui 

pelacakan terhadap catatan-catatan 

laporan, metode pengumpulan data 

dan teknik analisisnya dan expert 

opinion yang merupakan bentuk 

validasi yang dilakukan dengan cara 

meminta tanggapan dari para ahli 

dan praktisi. Dalam konteks ini, 

peneliti menempatkan dosen 

pembimbing tesis sebagai ahli. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kompetensi kehalian 

pemasaran di Kabupaten Blitar 

memiliki peminat yang sedikit. 

Banyak persepsi siswa yang negatif 

terhadap kompetensi keahlian 

pemasaran. Persepsi negatif siswa 

dipengaruhi oleh teman dari 

kompetensi keahlian lain, tetangga, 

saudara dan masyarakat. Mereka 

mempunyai persepsi negatif karena 

pengetahuan mereka tentang 

kompetensi keahlian pemasaran 

masih kurang. Mereka hanya 

beranggapan kalau kompetensi 

keahlian pemasaran hanya berjualan 

saja. Sekolah belum pernah 

mengadakan sosialisasi tentang 

kompetensi keahlian pemasaran 

kepada siswa ataupun wali murid.  

Siswa yang masuk kompetensi 

keahlian pemasaran sebagian besar 

adalah siswa perempuan. Siswa laki-

laki jarang yang mau masuk 

kompetensi keahlian pemasaran. 

Persepsi siswa merupakan suatu 

proses masuknya pesan atau 

informasi yang diserap siswa dengan 

menggunakan panca indera dan akan 

mempengaruhi pola pikir siswa.  

Persepsi siswa dapat dilihat 

dari peminat kompetensi keahlian 

pemasaran, perlakuan kompetensi 

keahlian lain terhadap kompetensi 

keahlian pemasaran dan pendapat 

siswa tentang kompetensi keahlian 

pemasaran. Dalam penelitian ini 

peneliti menenmukan persepsi siswa 

tentang kompetensi keahlian 

pemasaran di SMK Negeri 

Kabupaten Blitar. Persepsi siswa 
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tentang kompetensi keahlian 

pemasaran di SMK Negeri 

Kabupaten Blitar masih banyak yang 

memiliki persepsi yang negatif 

karena mereka gengsi memilih 

kompetensi keahlian pemasaran, 

terpengaruh oleh teman, dan 

masyarakat beranggapan kalau 

kompetensi keahlian pemasaran 

kerjanya hanya berjualan. Data 

jumlah siswa SMK Negeri 1 

Panggungrejo dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Siswa SMK 

Negeri 1 Panggungrejo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

No Kompetensi 

Keahlian 

Jumlah 

Siswa 

1. Teknik Kendaraan 

Ringan 

335 

2. Teknik Komputer 

dan Jaringan 

350 

3. Pemasaran 79 

Jumlah Total 764 

(Sumber: Tata Usaha SMK Negeri 

Panggungrejo Blitar) 

Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Tata Usaha SMK 

Negeri 1 Panggungrejo diketahui 

bahwa kompetensi keahlian 

pemasaran berjumlah 79 siswa. Dari 

ketiga kompetensi keahlian tersebut 

kompetensi keahlian pemasaran 

memiliki jumlah siswa yang paling 

rendah. Jumlah siswa kompetensi 

keahlian pemasaran yang rendah 

tersebut menunjukkan bahwa 

kompetensi keahlian pemasaran 

memiliki peminat rendah apabila 

dibandingkan dengan kompetensi 

keahlian lain. 

Sebagain besar responden 

mendapatkan perlakuan yang kurang 

baik dari kompetensi keahlian lain. 

Perlakuan tersebut seperti dianggap 

remeh, tidak ada kerjanya, hanya 

jualan saja, rajin dandan dan selalu 

ramai siswanya. Tidak semua siswa 

dari kompetensi keahlian lain 

memperlakukan kompetensi keahlian 

pemasaran kurang baik. 

Pendapat siswa tentang 

kompetensi keahlian pemasaran 

berbeda sebelum dan sesudah 

menjadi siswa kompetensi keahlian 

pemasaran. Pendapat siswa tentang 

kompetensi keahlian pemasaran 

sebelum menjadi siswa kompetensi 

keahlian pemasaran adalah siswa 

beranggapan pemasaran hanya 

berjualan saja dan kerjanya menjadi 

sales. Sedangkan pendapat siswa 

setelah menjadi siswa kompetensi 
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keahlian pemasaran adalah siswa 

beranggapan pemasaran dapat 

membimbing menjadi wirausaha, 

membantu perusahaan memasarkan 

produknya dan peluang kerjanya 

banyak.  

Kecenderungan pemilihan 

kompetensi keahlian pemasaran 

adalah menurun setiap tahunnya. 

Siswa kompetensi keahlian 

pemasaran lebih banyak didominasi 

oleh perempuan. Siswa laki-laki 

kurang berminat untuk masuk pada 

kompetensi keahlian pemasaran. 

Siswa laki-laki memiliki 

kecenderungan untuk masuk pada 

kompetensi keahlian teknik 

kendaraan ringan. 

Kompetensi keahlian 

pemasaran masih banyak 

dibutuhkan. Banyak perusahaan yang 

masih membutuhkan karyawan 

lulusan SMK khususnya kompetensi 

keahlian pemasaran. Setiap 

perusahaan membutuhkan 

kompetensi keahlian pemasaran 

untuk menjual produknya. Mereka 

yang bukan jurusan pemasaran 

memutuskan untuk bekerja dibidang 

pemasaran karena peluang yang 

paling dibutuhkan dunia kerja pada 

saat ini adalah bidang pemasaran.  

Peluang kerja dibidang 

pemasaran yang lebih besar belum 

dapat mempengaruhi kecenderungan 

dalam pemilihan kompetensi 

keahlian pemasaran. Dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan 

kecenderungan pemilihan 

kompetensi keahlian pemasaran pada 

siswa SMK Negeri Kabupaten Blitar. 

Siswa di SMK Negeri Kabupaten 

Blitar cenderung memilih 

kompetensi keahlian pemasaran 

sebagai pilihan yang terakhir karena 

mereka tidak mau disuruh berjualan, 

tidak keren karena tidak membawa 

laptop dan tidak diterima pada 

kompetensi keahlian lain.  

Pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran dapat dilihat dari banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Ada 

faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa dan faktor yang berasal dari 

luar diri siswa. Faktor yang 

melatarbelakangi pemilihan 

kompetensi keahlian pemasaran  di 

SMK Negeri Kabupaten Blitar 

adalah faktor internal dan faktor 

eksternal.  
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Faktor internal datang dari 

watak dan kebiasaan siswa dalam 

memandang suatu permasalahan dan 

memnafaatkan peluang yang baik. 

Faktor internal mencakup 

pengetahuan siswa tentang 

kompetensi keahlian pemasaran dan 

keinginan siswa di masa depan. 

Faktor internal yang 

melatarbelakangi kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran di SMK Negeri 

Kabupaten Blitar terdiri dari 

motivasi, cita-cita dan minat. 

Faktor eksternal berasal dari 

lingkungan dan orang yang terdekat 

dengan siswa. Mereka adalah 

seseorang yang dapat mempengaruhi 

pola pikir siswa. Siswa mengalami 

masa remaja yang masih 

membutuhkan seseorang yang dapat 

memberikan pendapat dalam 

memilih kompetensi keahlian 

pemasaran. Faktor eksternal terdiri 

dari keluarga, teman, lingkungan dan 

guru SMP. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan dan hasil 

analisis yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi keahlian pemasaran di 

SMK Negeri Kabupaten Blitar masih 

banyak yang memiliki persepsi yang 

negatif karena mereka gengsi 

memilih kompetensi keahlian 

pemasaran, terpengaruh oleh teman, 

dan masyarakat beranggapan kalau 

kompetensi keahlian pemasaran 

kerjanya hanya berjualan. Siswa di 

SMK Negeri Kabupaten Blitar 

cenderung memilih kompetensi 

keahlian pemasaran sebagai pilihan 

yang terakhir karena mereka tidak 

mau disuruh berjualan, tidak keren 

karena tidak membawa laptop dan 

tidak diterima pada kompetensi 

keahlian lain. Faktor yang 

melatarbelakangi kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran di SMK Negeri 

Kabupaten Blitar ada faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal 

terdiri dari motivasi, cita-cita dan 

minat. Sedangkan faktor eksternal 

terdiri dari keluarga, teman, 

lingkungan dan guru SMP. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari 

penelitian di atas, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut. Sekolah perlu mengadakan 

promosi kepada calon peserta didik 

baru, sosialisasi tentang arti 

pentingnya pemasaran dan bidang 

pekerjaan yang cocok dengan 

kompetensi keahlian pemasaran, 

membatasi kelas kompetensi 

keahlian lain agar siswa dapat 

memilih kompetensi keahlian 

pemasaran dan bekerjasama dengan 

dunia usaha agar siswa langsung 

mendapatkan pekerjaan setelah lulus. 

Penelitian ini hanya sebatas 

pada bagaimana persepsi siswa 

tentang kompetensi keahlian 

pemasaran, kecenderungan 

pemilihan kompetensi keahlian 

pemasaran dan faktor yang 

melatarbelakangi kecenderungan 

kompetensi keahlian pemasaran, 

sehingga perlu kajian lebih lanjut 

mengenai hal lain yang belum 

dibahas dalam penelitian ini. Sampel 

penelitian ini hanya siswa SMK 

Negeri 1 Panggungrejo Blitar belum 

memberikan data yang representatif 

karena Kabupaten Blitar memiliki 6 

SMK Negeri yang tersebar di 

berbagai kecamatan, sehingga perlu 

dilakuan penelitian yang lebih lanjut 

dengan objek yang lebih luas. 
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Abstrak 
Pendidikan merupakan salah satu pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan 

pendidikan dapat membentuk kedewasaan anak dan mengetahui sifat dasar yang ada pada diri 

anak atau manusia. Dan kaitannya dalam membentuk kedewasaan seorang anak dalam 

berperilaku ekonomi tentunya lembaga keluarga merupakan lembaga yang memiliki peranan 

sangat penting. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah lembaga sosial dan 

keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang harus dihadapi oleh seorang anak yang dapat 

membentuk sebuah karakter dari seorang anak. Tujuan penulisan ini adalah (1) untuk 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya peranan keluarga dalam memberikan pendidikan 

ekonomi terhadap seorang anak, (2) memberikan gambaran konseptual tentang bagaimana 

peranannya keluarga dalam membentuk sikap atau karakter seorang anak yang kaitannya terkait 

dengan perilaku ekonominya. Keluarga harus bisa memberikan peranannya sebagai agen 

sosialisasi kepada seorang anak dengan baik, karena pendidikan yang diberikan keluarga (orang 

tua) memberikan dasar bagi pengetahuan anak yang berpengaruh pada pola tingkah laku anak 

dikemudian hari terutama tentang hal pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi keluarga dengan 

penanaman nilai-nilai ekonomi yang baik dalam keluarga maka akan terbentuk perilaku ekonomi 

yang baik serta rasional dalam bertindak ekonomi.   

 

Kata Kuncis : Perilaku Ekonomi, Pendidikan ekonomi keluarga 

 
Pendidikan merupakan suatu 

faktor kebutuhan dasar untuk setiap 

manusia, karena melalui pendidikan 

upaya peningkatan kesejahteraan 

rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan 

dapat menjadikan sumber daya 

manusia lebih cepat mengerti dan 

siap dalam menghadapi perubahan 

dan pembangunan suatu negara. Dan 

salah satu lembaga pendidikan yang 

didapatkan oleh seseorang adalah 

lingkungan keluarga, di lingkungan 

keluarga inilah merupakan faktor 

pendukung terpenting bagi 

perkembangan kecerdasan anak.  

Dan dalam lingkungan 

keluarga anak menghabiskan waktu 

dalam masa perkembangannya, tak 

terkecuali juga tentang seorang anak 

mempelajari dan mengembangkan 

pola ekonominya di lingkungan 

keluarga. Terlebih dengan kebiasaan-

kebiasaan masyarakat negeri ini yang 

kegiatan ekonominya dalam hal 

konsumsi cenderung konsumtif dan 

tidak produktif yang tentunya ini 

akan mempengaruhi perilaku 

konsumsi seseorang.  

Kaitannya dengan kegiatan 

konsumsi yang dilakukan oleh 

seorang siswa yang pada umumnya 
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mereka masih tergolong masih anak-

anak dan remaja tentunya manurut 

(Suprapti.2010) mereka merupakan 

segmen pasar yang sangat potensial 

karena sifatnya yang multidimensi, 

yaitu sebagai pasar primer, pasar 

pengaruh dan pasar masa depan. 

Sebagai pasar primer karena mereka 

memiliki kebutuhan yang sangat 

beragam, sebagai pasar pengaruh 

karena anak-anak dan remaja 

memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi keputusan orang 

tuanya, sedangkan sebagai pasar 

masa depan karena mereka 

merupakan segmen pasar potensial di 

masa depan dengan pertambahan 

usianya. 

Berdasarkan pemaparan di 

atas, penulis berusaha membuat 

kerangka konsep mengenai peranan 

pendidikan ekonomi keluarga dalam 

membentuk perilaku ekonomi siswa, 

dengan asumsi bahwa pendidikan 

ekonomi di dalam keluarga 

mempunyai peranan penting serta 

menjadi gerbang pertama seorang 

manusia dalam menerima pendidikan 

serta proses pembentukan karakter 

diri. Adapun hal-hal pokok yang 

akan dibahas, meliputi (1) 

Pendidikan keluarga, (2) Perilaku 

Ekonomi serta yang ke (3) konsep 

Peranan pendidikan ekonomi 

keluarga dalam membentuk perilaku 

ekonomi seorang siswa. Tujuan 

penulisan ini adalah (1) untuk 

memberikan pengetahuan tentang 

pentingnya peranan keluarga dalam 

memberikan pendidikan ekonomi 

terhadap seorang anak, (2) 

memberikan gambaran konseptual 

tentang bagaimana peranannya 

keluarga dalam membentuk sikap 

atau karakter seorang anak yang 

kaitannya terkait dengan perilaku 

ekonominya. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pendidikan keluarga 

Keluarga adalah merupakan 

lingkungan pertama bagi anak, di 

lingkungan keluarga pertama 

mendapatkan pengaruh, karena 

itu keluarga merupakan lembaga 

pendidikan tertua yang bersifat 

informal dan kodrati. Lahirnya 

keluarga sebagai lembaga 

pendidikan semenjak manusia itu 

ada. Ayah dan ibu di dalam 

keluarga sebagai pendidiknya, 

dan anak sebagai siterdidiknya. 

Tugas dari sebuah keluarga 

adalah meletakkan dasar-dasar 
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bagi perkembangan anak 

berikutnya, Seperti pendidikan 

moral, sosial, agama, emosional 

anak dan lain sebagainya agar 

anak dapat berkembang secara 

baik.   

Institusi sakral 

(keluarga/rumah tangga) ini 

selalu menjadi pusat perhatian, 

bukan saja karena berbagai 

keistimewaan di dalamnya, tetapi 

juga karena nilai penting sebagai 

satuan masyarakat terkecil yang 

bertanggungjawab atas 

terlaksananya pembangunan 

nasional, sehingga 

keluarga/rumah tangga 

merupakan karier yang 

sebenarnya dari seorang manusia. 

Karena pada akhirnya 

keberhasilan dan kesuksesan 

rumah tangga akan diukur dari 

karier berkeluarganya, yang 

merupakan awal dan akhir 

kariernya. Disatu sisi rumah 

tangga adalah harapan bagi masa 

depan, tetapi disisi lain keluarga 

menuntut tanggung jawab.  

Kunci keberhasilannya adalah 

bagaimana kemampuan 

menyelaraskan antara tanggung 

jawab dengan harapan masa 

depan.  Hanya dengan cara itulah 

akan dinikmati kebahagiaan yang 

lengkap dan sempurna, yang 

hanya dapat dinikmati oleh 

mereka yang menciptakan 

keluarga sukses (Wibawa, 2003). 

Menurut Wardani (2012) 

anak tidak saja mengenal tetapi 

dilatih menghargai dan mengikuti 

norma-norma dan aturan hidup 

bermasyarakat lewat kehidupan 

keluarga. Oleh karena itu, 

disadari atau tidak sekolah lebih 

banyak mendidik anak dalam hal 

pengetahuan dan ketrampilan, 

serta kurang peduli terhadap 

penanaman sikap dan 

pengembangan kepribadian yang 

justru diperlukan anak dalam 

menjalani kehidupannya di masa 

kini maupun masa mendatang 

(Tjokrowinoto, dalam Wahyono, 

2001). 

 

2. Perilaku ekonomi 

Perilaku ekonomi siswa 

merupakan keputusan yang 

dilakukan oleh siswa terkait 

dengan konsumsi karena perilaku 

ekonomi siswa termasuk dalam 

perilaku rumah tangga (House 

hold) yaitu rumah tangga 
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ekonomi yang kegiatan utamanya 

melakukan aktivitas konsumsi 

dengan pertimbangan 

rasionalitas, efisiensi dan 

manfaat. Parkin (2003) 

mengidentifikasi aktivitas 

kegiatan ekonomi rumah tangga 

meliputi : 

a) Menerima imbalan jasa 

berupa penghasilan dari 

produsen atas penyerahan 

faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya, jasa tenaga kerja 

akan menerima upah, 

penyerahan alam (tanah) akan 

menerima sewa, penyerahan 

dana mendapat balas jasa 

bunga dan skill dapat balas 

jasa laba. 

b) Menggunakan penghasilan 

yang diterima untuk membeli 

barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan, 

ditabung untuk konsumsi 

masa depan, membayar pajak 

atau membeli surat-surat 

berharga. 

Dalam perspektif mikro 

ekonomi, perilaku ekonomi siswa 

dapat dikategorikan sebagai 

perilaku konsumen karena 

kegiatan ekonomi siswa  

sebagian besar hanya melakukan 

kegiatan konsumsi. Dalam 

menjelaskan perilaku konsumen, 

ilmu ekonomi mengandalkan 

dasar pemikiran fundamental 

bahwa orang memilih barang dan 

jasa yang mereka anggap paling 

bernilai sehingga terkait dengan 

konsep utilitas/kepuasan 

(Samuelson, 2003).  

Menurut Mangkunegara 

(2002) Perilaku Konsumen 

adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu, 

kelompok atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan 

barang-barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi 

lingkungan.  Yang dimaksud 

faktor lingkungan adalah 

kekuatan sosial budaya yaitu 

faktor budaya, kelas sosial, 

kelompok anutan, dan keluarga. 

Sedangkan kekuatan psikologis 

terdiri dari pengalaman belajar, 

kepribadian, sikap, dan 

keyakinan, serta gambaran diri. 
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Menurut Prasetijo (2004) 

perilaku konsumen merupakan 

studi bagaimana pembuat 

keputusan, baik individu, 

kelompok ataupun organisasi, 

membuat keputusan-keputusan 

beli, atau melakukan transaksi 

pembelian suatu  produk dan 

mengkonsumsinya. Adapun 

faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah faktor 

eksternal maupun internal yang 

mempengaruh seseorang  dalam 

membuat keputusan pembelian.  

3. Peranan pendidikan ekonomi 

keluarga dalam membentuk 

perilaku ekonomi siswa   

Pendidikan di dalam keluarga 

menurut UU No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan 

nasional adalah termasuk jalur 

informal. Kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan keluarga 

dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri, 

dalam pendidikan keluarga orang 

tua mempunyai tugas sebagai 

pendidik.  Pendidikan di dalam 

keluarga adalah menanamkan 

sikap, perilaku maupun nilai-nilai 

karena di dalamnya juga 

membentuk keterampilan hidup.  

Dari berbagai aspek yang 

tercakup dalam pendidikan anak 

di lingkungan keluarga, aspek 

ekonomi memiliki pengaruh yang 

besar pada proses pendewasaan 

anak menuju kehidupan yang 

mandiri dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan anak setelah 

mereka dewasa. 

Ketidakmampuan anak dalam 

ekonomi juga mengakibatkan 

orang tua harus menanggung 

hidup anak meskipun mereka 

telah membentuk keluarga 

sendiri sehingga aspek ekonomi 

perlu mendapatkan tekanan 

dalam proses pendidikan anak 

dalam keluarga (Wahyono, 

2001). 

Pendidikan ekonomi bisa 

ditanamkan kepada anak dengan 

membiasakan dan bersikap yang 

sehat terhadap uang, karena 

dengan pendidikan pengelolaan 

uang maka ada beberapa hal yang 

positif terkait dengan 

membelanjakan, menabung 

maupun menginvestasikan uang 

dengan benar (Lermitte, 2004).  

Anak—anak yang tidak 

diajari kebiasaan dan sikap yang 
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sehat dalam mengelola uang akan 

mengakibatkan (Lermitte, 2004) :  

1) Ketergantungan finansial.  

Anak—anak bisa menjadi 

orang yang tidak 

bertanggungiawab secara 

finansial karena kemungkinan 

dapat menghabiskan seluruh 

pendapatan sehingga tidak bisa 

menabung maupun terbelit 

hutang. 

2) Nilai-nilai yang merusak 

Dalam dunia masa kini yang 

kompleks, berorientasi pada 

konsumen dan padat media akan 

mempunyai pengaruh terhadap 

penggunaan uang sehingga dapat 

menimbulkan hal yang tidak 

realistis yaitu anak hanya 

mengikuti trend mutakhir tanpa 

memperhatikan kemampuan. 

3) Perangkap hutang  

Kebiasaan buruk dalam masalah 

keuangan bisa mengakibatkan 

seseorang terbelit hutang karena 

tergiur budaya kredit dan 

konsumerisme masyarakat. 

Beberapa manfaat mendidik 

anak dalam mengelola keuangan 

yaitu (Lermitte, 2004) :  

1) Anak-anak bisa menjadi 

orang dewasa yang 

bertanggung jawab secara 

finansial. Jika orang tua 

membantu anak 

mengembangkan kebiasaan 

mengelola uang dengan baik 

ketika mereka masih kecil, 

mereka akan mempunyai 

peluang yang lebih besar 

untuk menjadi orang dewasa 

yang sukses, akan belajar 

cara membuat pilihan, 

menjadi lebih mandiri dan 

mengetahui cara menetapkan 

serta mencapai berbagai 

sasaran finansial. 

2) Anak-anak bisa 

mengembangkan nilai positif. 

Orang tua dapat mengajarkan 

bahwa uang bukanlah tujuan 

tapi sebuah alat untuk 

mencapai sasaran. 

3) Anak-anak akan belajar 

mengelola uang secara 

konsisten dan mempunyai 

ketrampilan finansial yang 

berguna. Anak-anak bisa 

tumbuh dewasa dengan 

pengetahuan mengenai cara 

menentukan sasaran finansial, 

mematuhi anggaran dan 

menangani uang dari hari ke 

hari. Anak akan dapat belajar 
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cara menabung dengan benar, 

membuat keputusan membeli 

yang cerdas dan menentukan 

prioritas pengeluaran mereka 

sendiri.  

Agar anak pandai mengelola 

uang (Lermitte, 2004)  hal-hal yang 

dapat diajarkan antara lain adalah : 

1) Pengelolaan uang saku.  

2) Kebiasaan menabung secara 

teratur.  

3) Menjadi konsumen yang 

baik.  

4) Cara membuat keputusan 

membeli yang bijaksana. 

5) Membandingkan antara harga 

dan kualitas  

6) Pengembangan semangat 

wirausaha. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian tentang 

peranan pendidikan ekonomi 

keluarga dalam membentuk perilaku 

ekonomi siswa, dapat disimpulkan 

bahwa penanaman pendidikan 

ekonomi dilingkungan keluarga 

sangat penting. Karena akan 

berpengaruh kepada proses 

pendewasaan anak menuju anak 

yang mandiri. Dan dari beberapa 

aspek pendidikan yang ditanamkan 

oleh keluarga aspek ekonomi 

memiliki pengaruh yang paling 

besar. 

Pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga biasanya dititik 

beratkan pada pemahaman tentang 

nilai uang dan penanaman sikap serta 

perilaku anak untuk mengatur 

pemanfaatan uang sesuai dengan 

prinsip ekonomi yang rasional. Dan 

hal yang dapat dilakukan oleh 

keluarga diantaranya mulai 

membiasakan anak mengelola uang 

saku, menabung, berhemat, dan 

selektif dalam pembelian barang dan 

jasa. Selain itu, anak dillibatkan 

dalam usaha mencari uang, 

transparansi keuangan keluarga, serta 

melatih dan membiasakan menata 

keuangan pribadi mereka. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa SMK dalam memahami ekonomi 

serta mengaplikasikannya, dengan cara menciptakan pembelajaran ekonomi yang bermakna serta 

membelajarkan ekonomi yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan karakteristik ekonomi 

milik Bangsa Indoneisa, yaitu ekonomi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Artikel ini akan memaparkan 

secara umum gagasan perlunya pengembangan berikut prosesnya. Dari review literatur dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan ini memang diperlukan. 

 
Kata Kunci: pendidikan, ekonomi, smk, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 

 

 
Bila ilmu ekonomi yang 

berasal dari Barat, diterapkan pada 

setiap jenjang pendidikan di sekolah 

- sekolah yang ada di Indonesia 

sebagaimana aslinya, hasilnya tidak 

akan sesuai dengan cita-cita bangsa 

(Mubyarto & Santosa, 2004; Rini, 

2014). Pembelajaran ekonomi di 

Indonesia harus memiliki tujuan 

yang dikaitkan dengan cita-cita dan 

pandangan hidup bangsa, karenanya 

pembelajaran ekonomi di Indonesia 

harus berpedoman pada 

perekonomian milik Bangsa 

Indonesia sendiri yang tertuang 

dalam Pasal 33 Ayat 1, UUD 1945: 

yaitu “Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. 

Disamping itu, UUD 1945 

merupakan jati diri bangsa Indonesia, 

sebagai falsafah, ideologi dan alat 

pemersatu bangsa Indonesia, yang 

merupakan pandangan hidup dan 

dasar negara Indonesia, yang harus 

dipegang teguh dan dilaksanakan 

dengan baik oleh setiap warga negara 

Indonesia. Sehingga setiap manusia 

Indonesia harus bisa berkarakter dan 

menunjukkan jati dirinya sebagai 

warga Negara Indonesia. Salah satu 

cara untuk mewujudkan hal tersebut 

adalah melalui pendidikan (Soesatyo, 

Trisnawati & Aeni:2015). 

mailto:yosita.wibowo@gmail.com
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Akhir-akhir ini telah banyak 

dilakukan penelitian yang membahas 

pengembangan pembelajaran versi 

Perekonomian Indonesia ini, hal ini 

membuktikan bahwa redesain 

pelajaran ekonomi memang penting 

untuk dapat dilaksanakan. Beberapa 

penelitian tersebut dilakukan oleh 

Putri Ayu Anisatus Shalikha (2013), 

Ayu Dwidyah Rini (2014), Ratri 

Kusuma Wardhani (2015) dan Isnan 

Nisa Nasution (2015). Berdasar hasil 

penelitian tersebut ada hal yang lebih 

penting yang belum ditunjukan 

dalam hasil penelitian tersebut yaitu 

bagaimana membiasakan siswa 

untuk bisa mengaplikasikan hasil 

belajar tersebut dalam kehidupannya 

sehari-hari. Sehingga diharapkan 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

ekonomi selalu mampu memberikan 

kebermaknaan bagi kehidupan setiap 

siswanya. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 

Pasal 33 Ayat (1) yang 

berbunyi, “Perekonomian disusun 

sebagai usaha berdasarkan atas asas 

kekeluargaan”; menyatakan bahwa 

perekonomian disusun, tentu yang 

dimaksud adalah bahwa 

perekonomian itu merupakan 

susunan, yaitu suatu susunan 

kebijakan yang sistematis dan 

menyeluruh, mulai susunan yang 

bersifat nasional sampai susunan 

didaerah-daerah provinsi dan 

kabupaten/kota diseluruh Indonesia. 

Susunan perekonomian itu 

merupakan suatu usaha bersama atas 

dasar asas kekeluargaan. Dalam hal 

ini usaha bersama yang dimaksud 

adalah usaha bersama seluruh rakyat 

Indonesia dibidang perekonomian. 

Dengan demikian, perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama itu 

tidak lain menunjukan kepada 

pengertian suatu sistem  

perekonomian nasional sebagai 

usaha bersama seluruh elemen rakyat 

Indonesia. Pengertian kebersamaan 

itu, tidak hanya berkaitan dengan 

konsep bentuk usaha, tetapi lebih 

jauh berkaitan dengan pula konsep 

pelaku ekonomi yang tidak hanya 

dijalankan oleh bangun perusahaan 

negara melainkan juga seluruh rakyat 

Indonesia. 

Pasal 33 Ayat 1 ini 

menunjukan kepada pengertian 

semangat kebersamaan, jiwa gotong 

royong, dan kerjasama. Sehingga 

seharusnya perekonomian Indonesia 
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harus berdasarkan pada sistem 

mutualisme. Hal ini tidak berarti 

suatu sistem ekonomi, termasuk 

sistem  ekonomi Indonesia, tidak 

mengenal persaingan. Dalam 

kerjasama tersebut, maka persaingan 

diibaratkan seperti perlombaan. 

Dimana yang kalah tidak harus 

dimatikan, tetapi tetap dibina dan 

diberdayakan demi keberhasilan 

bersama. 

Penjelasan lain tentang tafsiran 

pasal 33 ayat 1 ini disebutkan bahwa 

“usaha bersama” adalah suatu jenis 

usaha dalam mana semua pesertanya 

dengan bebas dilakukan asas kepada 

semua orang sesuai dengan sifat, 

bakat dan kemampuannya untuk ikut 

serta dalam pengembangan sumber-

sumber kemakmuran negarinya. 

Sedangkan makna “berdasarkan atas 

asas kekeluargaan” dimaknai sebagai 

landasan bagi tanggung jawab 

bersama yang ditujukan untuk 

mencapai usaha bersama yang akan 

menjamin kemajuan setiap peserta 

(Wilopo, 1985). 

 

Pembelajaran  Ekonomi 

Keberadaan ilmu ekonomi 

sebagai suatu disiplin ilmu sangat 

diperlukan karena manusia selalu 

dihadapkan pada berbagai pilihan 

dan harus membuat pilihan dalam 

kehidupannya. Oleh karena itu 

pembelajaran ilmu ekonomi 

memudahkan siswa untuk mampu 

membuat pilihan-pilihan secara 

rasional dan membuat siswa dapat 

menggunakan konsep-konsep dalam 

ilmu ekonomi untuk menganalisis 

permasalahan-permasalahan 

ekonomi personal maupun 

kemasyarakatan. 

Menurut Prof. P.A Samuelson, 

Ilmu ekonomi adalah suatu studi 

mengenai bagaimana orang-orang 

dan masyarakat membuat pilihan, 

dengan cara atau tanpa menggunakan 

uang, dengan menggunakan sumber 

daya yang terbatas tetapi dapat 

digunakan dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan berbagai jenis barang 

dan jasa dan mendistribusikannya 

untuk keperluan konsumsi sekarang 

dan di masa mendatang, kepada 

berbagai orang dan golongan 

masyarakat. Ilmu ekonomi 

menganalisis biaya, keuntungan dan 

memperbaiki corak penggunaak 

sumber-sumber daya. 

Sedangkan Alfred Marshall 

(1948) menyebutkan definisi ilmu 

ekonomi adalah kajian tentang 
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manusia dalam kehidupannya sehari-

hari, ia mempelajari perbuatan 

perorangan dan perbuatan bersama 

manusia yang paling erat kaitannya 

dengan pencapaian dan pemanfaatan 

alat pemenuhan kebutuhan materiil 

bagi kesejaheraannya. Berdasar 

beberapa pendapat ahli tersebut 

maka, pendidikan ekonomi harus 

lebih bersifat terapan dan hatus dapat 

membantu meningkatkan 

kesejarteraan bagi umat manusia.  

Karakteristik bidang studi 

ekonomi sebagaimana dijelaskan 

dalam pedoman khusus 

pengembangan silabus dan penilaian 

mata pelajaran ekonomi (Depdiknas, 

2003) adalah sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran ekonomi 

berangkat dari gejala fakta atau 

gejala ekonomi yang nyata. 

2. Mata pelajaran ekonomi 

mengembangkan teori-teori 

untuk menjelaskan fakta secara 

rasional. 

3. Umumnya analisis yang 

digunakan dalam ilmu 

ekonomi adalah metode 

pemecahan masalah. 

4. Metode pemecahan masalah 

cocok untuk digunakan dalam 

analisis ekonomi sebab objek 

dalam ilmu ekonomi adalah 

permasalahan dasar ekonomi. 

5. Inti dari ilmu ekonomi adalah 

mencari alternatif yang terbaik. 

6. Lahirnya ilmu ekonomi karena 

kelangkaan sumber pemuas 

kebutuhan manusia. 

Pembelajaran ekonomi harus 

difokuskan pada fenomena empirik 

yang ada disekitar lingkungan hidup 

siswa, sehingga siswa dapat 

merekam setiap peristiwa ekonomi 

yang terjadi disekitarnya dan 

mengambil manfaat untuk 

kehidupannya serta harus 

berpedoman pada perekonomian 

milik Indonesia sendiri yang tertuang 

dalam Pasal 33 Ayat 1, yaitu 

perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Sehingga jelas bahwa 

dalam setiap pembelajaran ekonomi 

yang dilaksanakan di Indonesia harus 

merupakan wujud pencerminan pasal 

tersebut. 

 

METODE  

Penelitian ini dikembangkan 

dengan menggunakan Design Based 

Research. Rangkaian pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan, dapat 
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dijabarkan dalam 6 fase sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi Masalah  

Tujuan tahap ini adalah 

menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran 

diawali dengan analisis tujuan 

pembelajaran ekonomi dari 

standar isi yang digunakan untuk 

acuan pengembangan skenario 

pembelajaran serta 

pengembangan asesmen 

kebutuhan guru dan siswa 

sehingga peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah secara 

objektif secara empiris maupun 

teoritis.  

2. Merumuskan Produk 

Pengembangan 

Tujuan tahap ini adalah 

menyiapkan desain konseptual 

prototipe sintaks skenario 

pembelajaran. 

3. Penyusunan Desain Produk 

Pengembangan 

Tujuan tahap ini adalah untuk 

menghasilkan skenario 

pembelajaran ekonomi Pasal 33 

Ayat 1 UUD 1945 yang telah 

direvisi berdasarkan masukan 

dari pakar. Tahap ini meliputi; 

(a) validasi skenario oleh para 

pakar diikuti revisi, (b) simulasi 

yaitu kegiatan 

mengoperasionalkan rencana 

pembelajaran, dan (c) uji coba 

terbatas dengan siswa yang 

sesungguhnya. Hasil tahap (b) 

dan (c) digunakan sebagai dasar 

revisi. Langkah berikutnya 

adalah uji coba produk lebih 

lanjut dengan siswa yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya. 

4. Uji Coba Produk 

Pada tahap ini merupakan tahap 

penggunaan perangkat yang 

telah dikembangkan pada skala 

yang lebih luas misalnya sekolah 

lain atau sekolah lain. Tujuannya 

adalah untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat di dalam 

proses pembelajaran. 

5. Evaluasi Kelayakan Hasil Uji 

Coba Produk 

Pada tahap ini peneliti 

menganalisis tanggapan atau 

respon peserta didik yang telah 

menerapkan skenario 

pembelajaran ekonomi Pasal 33 

Ayat 1 UUD 1945 sehingga 

peneliti dapat mengetahui layak 

tidaknya produk. 
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6. Penyempurnaan Produk dan 

Mengkomunikasikan Hasil 

Pada tahap akhir peneliti 

menyusun laporan akhir secara 

detai dan sesuai dengan kaidah 

penulisan karya ilmiah untuk 

kemudian dipublikasikan baik 

dalam bentuk jurnal ataupun 

artikel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam merancang sebuah 

pembelajaran ekonomi, hal 

terpenting yang harus 

dipertimbangkan adalah konteks 

pembelajaran dan level pendidikan, 

dimana model tersebut akan 

dilaksanakan. Serta harus 

berpedoman pada kurikulum yang 

diberlakukan di sekolah tersebut 

selain itu juga harus memperhatikan 

latar belakang setiap siswanya 

sehingga setiap proses dalam 

kegiatan pembelajaran bisa mencapai 

tujuannya secara optimal.  

Selanjutnya adalah aspek 

materi pelajaran yang harus 

dikembangkan dengan 

memperhatikan beberapa hal, 

diantaranya: kebermaknaan dalam 

kegiatan pembelajaran, penyeleksian 

sumber-sumber bahan ajar, tingkat 

kesulitan dan kebutuhannya harus 

disesuaikan dengan kualitas dan 

kuantitas siswa serta sejalan dengan 

tujuan pembelajaran, harus memuat 

contoh-contoh dan fenomena-

fenomena ekonomi yang benar-benar 

terjadi di lingkungan kehidupan dan 

dialami oleh siswa serta selalu 

berkembang bersama dengan 

perubahan jaman. 

Aspek selanjutnya adalah 

metodologi dengan memperhatikan 

pendekatannya, teknik atau strategi 

dan berorientasi pada pembelajaran 

kontekstual. Hal ini dimaksudkan 

untuk tetap menjaga agar 

pembelajaran yang dilaksanakan 

berkisah tentang lingkungan nyata 

dalam kehidupan siswa dan bukan 

berupa hafalan semata. 

Aspek yang terakhir adalah 

evaluasi, ini sangat penting untuk 

mengukur perolehan hasil belajar, 

kualitas belajar, prestasi belajar, 

kemajuan belajar dan kinerja belajar 

dari setiap siswa baik secara individu 

maupun dalam tim. 

Adapun beberapa langkah yang 

dapat dilakukan dalam redesain 

pembelajaran ini antara lain: 

1. Menganalisis topik-topik 

pembelajaran yang termuat  
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dalam kurikulum pendidikan 

ekonomi untuk siswa SMK, ini 

dilakukan dalam rangka 

mempermudah menyusun skema 

keterkaitan antar topik serta 

menyesuaikan contoh-contohnya 

dengan latar belakang kehidupan 

siswa, serta menambahkan 

karakter ekonomi Pasal 33 Ayat 

1 UUD 1945 didalamnya, 

sebagai langkah awal untuk 

mempresentasikan topik 

pembelajaran dalam perspektif 

yang beragam dan tidak lupa 

menambahkan aktivitas-aktivitas 

belajar yang ber asas kan 

kekeluargaan. 

2. Mengidentifikasi sumber-

sumber pembelajaran baik dalam 

lingkungan internal dan 

eksternal sekolah, baik dalam 

bentuk buku maupun informasi 

dengan media elektronik dan 

internet dengan mengutamakan 

sumber pembelajaran yang 

cocok dan ada di lingkungan 

masyarakat sekitar kehidupan 

siswa. 

3. Memetakan gaya belajar siswa, 

hal ini penting untuk memahami 

perbedaan setiap siswa serta 

untuk memberikan perlakuan 

yang disesuaikan dengan 

kemampuan mereka dalam 

belajar. Dengan ini diharapkan 

kesulitan-kesulitan belajar 

secara personal mampu diatasi 

dengan baik, yang selanjutnya 

akan berdampak pada 

terselesaikannya permasalahan 

belajar didalam kelas. 

4. Membuat berbagai rancangan 

pembelajaran dengan model-

model yang relevan, unik, 

menarik dan telah disesuaikan 

dengan karakter siswanya. 

5. Menyusun berbagai rancangan 

tugas-tugas pembelajaran yang 

pengembangan, jenis, dan lama 

waktu penyelesaiannya akan 

dilakukan di kelas melalui 

negoisasi bersama dengan siswa. 

6. Menyusun kerangka evaluasi 

dan mempersiapkan lembar 

observasi maupun tes 

pencapaian hasil belajar siswa 

serta membuat grafik kemajuan 

belajar di kelas. 

 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI 

DAN SARAN 

 

Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil kajian di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa redesain pembelajaran 

ekonomi mutlak diperlukan. Bukan 

hanya untuk menanamkan jati diri 

bangsa melainkan juga untuk 

menciptakan suasana belajar yang 

kondusif dan bermakna bagi setiap 

siswa. Selain itu sudah semestinya 

bila  siswa Indonesia harus belajar 

Ilmu Ekonomi milik Indonesia dan 

bukan milik negara lain. 

 

Implikasi 

Kesimpulan di atas 

menunjukan bahwa materi pelajaran 

ekonomi versi Indonesia harus 

dibelajarkan dan dilatihkan bagi 

setiap siswa dengan membawa 

ekonomi sedekat mungkin dengan 

kehidupan para siswa serta 

membiasakan mereka untuk 

berperiaku ekonomi seperti yang di 

amanatkan dalam Pasal 33 Ayat 1 

UUD 1945. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari 

penelitian di atas, penulis 

mengajukan beberapa saran: 

1. Guru pengajar ekonomi harus 

mempelajari lebih dulu dan 

memahami makna Pasal 33 Ayat 

1 UUD 1945, serta belajar 

mengaplikasikannya dalam 

kehidupannya untuk dijadikan 

contoh bagi siswanya. 

2. Guru ekonomi harus mengenal, 

memahami dan mengetahui 

kegiatan eknomi apa saja yang 

terjadi dalam kehidupan di 

lingkungan tempat tinggal 

siswanya. 
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PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENBENTUK 

PERILAKU ALTRUISME DALAM PENDIDIKAN EKONOMI 
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Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Nusantara PGRI Kediri 
zulis.tiani.zt@gmail.com 

 
Abstrak 

Perkembangan zaman yang semakin modern dan perkembangan teknologi karena arus globalisasi 

mendorong perilaku individualisme setiap orang karena orang semakin sibuk dengan urusan 

pribadi sehingga kurangnya rasa tolong menolong. Perilaku individualisme yang mementingkan 

diri sendiri sehingga mengabaikan orang lain dan masyarakat bertolak belakang dengan perilaku 

altruisme. Perilaku altruisme yang merupakan tindakan berkorban untuk orang lain tanpa 

balasan sosial maupun materi. Perilaku altruisme bisa dibentuk dengan penamaman pendidikan 

karakter bangsa Indonesia. Ada 18 nilai karakter bangsa indonesia, salah satunya yaitu sikap 

Peduli Sosial yang merupakan sikap dan tindakan yang ingin selalu memberi bantuan kepada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan karakter peduli sosial ini akan 

membentuk perilaku altruisme. Perilaku altruarisme dapat mengubah pandangan negatif dalam 

ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Homo Economicus yang segala 

perilaku dan kegiatannya selalu memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, dan selalu 

bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang 

diperoleh. Pandangan manusia adalah makhluk Homo Economicus merupakan teori yang 

diungkapkan oleh Adam Smith yang dikenal dengan Bapak Ekonomi. Disini dibutuhkan peran 

pendidik (guru dan dosen) dalam  pendidikan ekonomi memupuk peserta didik (siswa dan 

mahasiswa) dengan pendidikan karakter bangsa yakni peduli sosial sehingga mampu mengubah 

pandangan  perilaku negatif yang individualis menjadi perilaku yang altruisme yang membantu 

orang lain atau masyarakat tanpa pamrih. 

 
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Perilaku Altruisme, Pendidikan Ekonomi 

 

 

Perkembangan zaman yang 

semakin modern akibat arus 

globalisasi saat ini perpengaruh pada 

kehidupan sosial masyarakat. 

Moderinisasi mebuat nilai budaya 

masyarakat mengalami perubahan. 

Sebagai contoh adalah sikap 

individualisme yaitu sikap yang 

merasa tidak lagi membutuhkan 

orang lain untuk semua urusan 

aktivitasnya, sikap individu yang 

mementingkan diri sendiri sehingga 

kurangnya sikap kesetiakawanan 

sosial dan kepedulian sosial. 

Masyarakat melupakan bahwa 

sejatinya mereka adalah makhluk 

sosial, yang selalu berhubungan dan 

membutuhkan orang lain dalam 

segala hal untuk memenuhi 

kebutuhannya. Walgito (2002:21), 

manusia sebagai makhluk sosial 

sehingga semua tindakan-tindakan 

sering tertuju pada kepentingan-

kepentingan masyarakat. Cort  Land 

pakar psikologi anak di University 

New York mengatakan bahwa 

mailto:zulis.tiani.zt@gmail.com
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peradaban manusia mengalami 

kemunduran sejalan dengan 

mundurnya karakter genereasi muda. 

Hal ini pastinya menjadi tugas semua 

kalangan untuk membentuk karakter 

generasi muda yaitu karakter yang 

bisa membangun bangsa. 

 Pada dasarnya setiap anak 

sudah memiliki karakter masing-

masing sejak lahir. Karkater 

merupakan ciri khas yang 

membedakan seorang anak dengan 

anak yang lainnya. Bimo Walgito 

(2004:46), dalam teori empirisme 

perkembangan seorang individu akan 

ditentukan oleh pengalaman-

pengalamannya yang diperoleh 

selama perkembangan individu itu. 

Dalam perkembangannya, tidak 

hanya intelektualnya yang 

berkembang tetapi juga emosi dan 

perilakunya juga berkembang. Rita 

Eka Izzati (2008:3), pada dasarnya 

perkembangan cenderung bersifat 

kualitatif dan berkaitan dengan 

pematangan fungsi pematangan 

individu.  Emosi dan perilaku akan 

membentuk karakter seorang anak 

tergantung dari pengaruh 

pengalaman di lingkungan anak 

tersebut. Lingkungan yang baik akan 

mengubah karakter anak menjadi 

baik dan sebaliknya.  

 Guru/ dosen/ pendidik 

memiliki peran penting untuk 

membentuk karakter generasi muda 

di lingkungan pendidikan. Tujuan 

pendidikan terdapat dalam UUD 

1945 yaitu “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Undang-undang 

No. 20 2003 pasal 3 menyatakan 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa . Oleh karena itu, pendidikan 

nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab 

(Mulyasa, 2013:20). Pendidikan 

merupakan pondasi bangsa yang 

membentuk sumber daya manusia 

Indonesia menjadi berkualitas dan 

bermartabat. Dalam  tujuan 

pendidikan nasional memuat 

berbagai nilai-nilai kemanusiaan 

yang harus dimiliki oleh bangsa 
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Indonesia. Salah satu nilai-nilai 

tersebut adalah sikap peduli sosial.  

Karakter peduli sosial sangat penting 

dikembangkan. Kurangnya rasa 

kepedulian sosial akan menimbulkan 

banyak masalah. Masalah-masalah 

tersebut diantaranya sikap acuh tak 

acuh, sikap individualis, lunturnya 

kebudayaan gotong royong, dan 

adanya batas pergaulan antara si 

kaya dan si miskin.  

Dari berbagai masalah yang 

timbul diperlukan adanya suatu 

pendidikan yang mengembangkan 

sikap-sikap peduli sosial. Peduli 

sosial merupakan sikap dan tindakan 

yang selalu ingin membantu orang 

lain dan masyarakat yang diperlukan 

(Sri Nawarti, 2011:30). Peduli sosial 

merupakan salah satu karakter yang 

terdapat dalam 18 karakter yang 

dicanangkan oleh pemerintah untuk 

dikembangkan oleh seorang guru 

terhadap peserta didik. 

  Kepedulian sosial sejalan 

dengan nilai-nilai altruisme. 

Altruisme adalah hasrat untuk 

menolong orang lain tanpa 

mementingkan kepentingan sendiri. 

Altruisme ditunjukkan individu 

karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk yang suka menolong 

(altruis). (Sarwono, 2002:328). Suatu  

perilaku dikatakan altruistik 

tergantung tujuan si penolong. Antar 

individu yang saling terikat 

diharapkan akan menumbuhkan 

kesedian untuk membantu orang lain 

kapanpun, dimanapun dan tanpa 

mengharapkan imbal balik dari orang 

maupun keluarga yang ditolongnya. 

Kesediaan menolong karena individu 

sebagai makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan bantuan orang lain 

dan tidak dapat hidup terpisah 

dengan orang lain. Begitupun untuk 

peserta didik diharapkan akan 

menjalin suatu keterikatan 

kebersamaan di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah.  

 Guru berperan untuk 

menanamkan karakter peduli sosial 

yang sejalan dengan perilaku 

altruisme dalam lingkungan 

pendidikan. Peran guru Ekonomi 

sangat penting untuk mengubah 

persepsi bahwa manusia adalah 

makhluk Homo Economicus yang 

berarti makhluk yang cendrung tidak 

merasa puas dengan apa yang 

diperolehnya, yang segala perilaku 

dan kegiatannya selalu 

memperhitungkan, dan selalu 

bertindak secara rasional untuk 
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mempertimbangkan antara 

pengorbanan dan hasilnya. Teori ini 

disampaikan oleh Adam Smith yang 

dikenal oleh sebagai Bapak 

Ekonomi. Oleh karena itu peran guru 

sangat diperlukan untuk 

menanamkan pendidikan karakter 

(peduli sosial) yang sejalan dengan 

perilaku altruisme di lingkungan 

sekolah salah satunya dengan 

memerikan teladan yang baik tentang 

karakter peduli sosial saat proses 

pembelajaran dengan memberikan 

soal kasus ekonomi misalnya materi 

kebutuhan manusia dan kelangkaan 

alat pemenuhan kebutuhan. Guru 

bisa menginstruksikan siswa untuk 

meberikan solusi yang di dalamnya 

terdapat perilaku altruisme yang 

sejalan dengan karakter peduli sosial.  

Oleh karena itu guru sangat berperan 

penting untuk menanamkan 

pendidikan karakter peduli sosial 

untuk membentuk perilaku altruisme 

siswa dalam pendidikan ekonomi. 

 

Kajian Literatur  

Pengertian Karakter  

 Agwan (2000:175) karakter 

yaitu sebuah sistem keyakinan dan 

kebiasaan yang mengarahkan 

tindakan seorang individu. Sehingga, 

jika pengetahuan mengenai karakter 

seseorang itu dapat diketahui, maka 

akan diketahui juga bagaimana 

individu tersebut akan bersikap untuk 

kondisi tertentu. 

Agus Zaenul Fitri ( 2012: 20) 

karakter merupakan  personality 

characteristic yang berarti bakat, 

kemampuan, sifat, dan sebagainya 

yang secara konsisten diperagakan 

oleh seseorang,termasuk pola-pola 

perilaku, sifat-sifat fisik dan ciri-ciri 

kepribadian  

Jadi dapat diambil 

kesimpulan karakter adalah bakat, 

kemampuan, sifat yang mengarahkan 

tindakan seorang individu. 

 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter 

merupakan sebuah istilah yang 

semakin hari semakin mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat 

Indonesia saat ini.  Program 

pendidikan karakter dicanangkan 

oleh Mendiknas  untuk mewujudkan 

pengembangan karakter bangsa.  

Pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara 

utuh yang didasarkan pada suatu 
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nilai tertentu yang dirujuk oleh 

sekolah. (Dharma Kesuma, dkk, 

2012:5).  

Utomo dkk ( 2010) terdapat 

18 karakter yang ingin 

dikembangkan oleh pemerintah dan 

satuan pendidikan, antara lain 

karakter religius, kejujuran, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, bersahabat 

(komunikatif), cinta damai, gemar 

membaca, peduli akan lingkungan, 

peduli sosial dan bertanggung jawab. 

Kedelapanbelas karakter tersebut 

diharapkan diinteranilasikan melalui 

sistem pendidikan dan pemebelajaran 

yang terstruktur, terencana dan 

memiliki tujuan yang jelas dalam 

menciptakan generasi penerus yang 

tidak hanya memiliki intelektualitas 

dan kecerdasan tetapi juga 

mencerminkan karakter pribadi 

berbudaya yang kuat. Hal ini 

merupakan tanggung jawab seluruh 

pendidik dari semua jenjang dan 

jenis pendidikan termasuk konselor 

dalam mengimplementasikan proses 

belajar mengajar yang 

menungkinkan siswa belajar untuk 

memperoleh kemampuan intelektual 

dan pribadi berkarakter yang baik. 

Tujuan pendidikan karakter 

adalah untuk membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang semuanya dijiwai oleh iman 

dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa  (Sri Narwanti, 2011: 16). Sikap 

gotong royong inilah yang akan 

dibangun di dalam diri peserta didik 

di sekolah yang diharapkan dapat 

menghapuskan pergaulan yang selalu 

pilih- pilih. 

 

Fungsi Pendidikan Karakter  

 Kemendiknas (2010) 

menyatakan fungsi-fungsi 

pendidikan karakter sebagai berikut : 

a. wahana pengembangan, 

pengembangan potensi peserta 

didik untuk menjadi berperilaku 

yang baik bagi peserta didik yang 

telah memiliki sikap dan perilaku 

yang mencerminkan karakternya. 

b. wahana perbaikan, menguatkan  

kiprah pendidikan nasional untuk 

lebih bertanggungjawab dalam 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 

1583 

 

mengembangkan potensi peserta 

didik yang lebih bermartabat. 

c. wahana penyaring, untuk 

memfilter budaya-budaya bangsa 

sendiri dan budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai karakter. 

 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter  

 Menurut Kemendiknas 

(2010:7) nilai-nilai yang 

dikembangkan dari pendidikan 

karakter bersumber dari: 

a. Agama 

Masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat beragama. Oleh 

karena itu kehidupan individu, 

masyarakat, dan bangsa selalu 

didasari pada ajaran agama dan 

kepercayaannya. Secara politis 

kehidupan kenegaraan pun 

didasari oleh nilai-nilai yang 

berasal dari agama. Oleh karena 

pertimbangan tersebut, maka 

nilai-nilai pendidikan karakter 

harus didasarkan pada nilai-nilai 

dan kaidah yang berasal dari 

agama. 

b. Pancasila  

Pancasila ditegakkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atas 

prinsip-prinsip kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan. 

Pancasila terdapat pada 

Pembukaan UUD 1945 dan 

dijabarkan lebih lanjut dalam 

pasal-pasal yang terdapat dalam 

UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai 

nilai yang terkandung dalam 

Pancasila menjadi nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan politik, 

hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni 

yang diatur dalam pasal-pasal 

UUD 1945. Pendidikan karakter 

bertujuan mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang 

lebih baik, yaitu warga negara 

yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-

nilai Pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga 

negara.  

c. Budaya  

Buadya merupakan kebenaran 

bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak 

didasari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat tersebut. 

Nilai-nilai budaya itu dijadikan 

dasar dalam memberi makna 

terhadap suatu konsep dan arti 

dalam komunikasi antaranggota 

masyarakat tersebut. Posisi 
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budaya yang demikian penting 

dalam kehidupan masyarakat 

mengharuskan budaya menjadi 

sumber nilai- nilai dari pendidikan 

karakter.  

d. Tujuan Pendidikan Nasional  

Tujuan dari pendidikan nasional 

mencerminkan kualitas yang 

harus dimiliki setiap warga negara 

Indonesia, dikembangkan oleh 

berbagai satuan pendidikan di 

berbagai jenjang dan jalur. Dalam 

tujuan pendidikan nasional 

terdapat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki 

seorang warga negara Indonesia. 

Pendidikan nasional adalah 

sumber yang paling operasional 

dalam pengembangan pendidikan 

karakter dibandingkan ketiga 

sumber yang disebutkan di atas 

 

Pengertian Peduli Sosial 

 Peduli sosial ialah sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

(Retno Listyarti, 2012: 7) 

Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008: 1036), 

peduli sosial adalah sikap yang 

mengindahkan sesuatu  yang  terjadi 

di masyarakat. 

Ahmadyani (2008), peduli 

sosial adalah usaha seseorang untuk 

menyelamatkan warga bangsa sesuai 

dengan kemampuan dan kewenangan 

yang dimilikinya. 

Pusat Studi PAUD Lembaga 

Penelitian Universitas Negeri 

Yogyakarta nyata (2009: 15-16), 

peduli sosial atau peduli terhadap 

sesama adalah suatu sikap anak yang 

mampu memahami kondisi orang 

lain sesuai dengan pandangan orang 

lain tersebut, bukan sesuai dengan 

pandangannya sendiri. Pemahaman 

sikap ini harus dengan latihan-latihan 

dengan cara anak dihadapkan pada 

situasi. 

Peduli sosial adalah sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

(Salahudin, 2013: 112). Sikap peduli 

sosial secara umum adalah hubungan 

antara manusia dengan manusia yang 

lain, saling ketergantungan dengan 

manusia lain dalam berbagai 

kehidupan masyarakat.  

Sikap sosial anak 

mengandung tiga komponen yaitu: 
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1. Kognitif, yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, 

pandangan, keyakinan, yaitu hal-

hal yang berkaitan dengan 

bagaimana orang mempersepsi 

objek sikap.  

2. Afektif yaitu yang berhubungan 

rasa senang atau tidak senang 

terhadap objek sikap.  

3. Konatif yaitu komponen yang 

berkaitan dengan kecenderungan 

untuk berperilaku terhadap objek 

sikap. Komponen ini 

menunjukkan intensitas sikap, 

yaitu menunjukkan besar 

kecilnya kecenderungan 

bertindak atau berperilaku 

seseorang terhadap objek. 

Kurniawan (2013: 157-158), 

Kepedulian sosial adalah sebuah 

tindakan, bukan hanya sebatas 

pemikiran atau perasaan. Tindakan 

peduli sosial tidak hanya tahu 

sesuatu yang yang salah dan benar, 

tapi juga ada kemauan melakukan 

gerakan membantu orang lain. 

Dengan memiliki jiwa sosial yang 

tinggi, anak didik akan lebih mudah 

bersosialisasi serta akan lebih 

dihargai. Pembentukan jiwa sosial 

anak didik dapat dilakukan dengan 

mengajarkan dan menanamkan nilai-

nilai kepedulian sosial melalui 

kegiatan yang bersifat sosial, 

melakukan aksi sosial, dan 

menyediakan fasilitas untuk 

menyumbang. 

Galuh (2010), kepedulian 

sosial adalah perasaan bertanggung 

jawab atas kesulitan yang dihadapi 

oleh orang lain dan seseorang 

tersebut terdorong untuk melakukan 

sesuatu untuk membantunya. 

Di dalam kepedulian sosial, 

peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan sikap dan tindakan 

yang selalu ingin memberi bantuan 

kepada orang lain. Karakter peduli 

sosial ini dibutuhkan peserta didik 

sebagai bekal untuk hidup di 

lingkungan sosialnya. Sedangkan 

unsur sosial yang terpenting yaitu 

interaksi di antara manusia 

 

Jenis/Tipe Kepedulian sosial  

 Jenis kepedulian sosial yaitu:  

a. Kepedulian dalam suka maupun 

duka, kepedulian diri timbul tanpa 

membedakan situasi baik dalam 

situasi suka maupun duka, turut 

merasakan apa yang sedang 

dirasakan, dihadapi atau dialami 

oleh orang lain.  
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b. Kepedulian pribadi dan bersama, 

kepedulian ini timbul karena 

gerak hati yang sifatnya pribadi 

namun juga disaat kepedulian 

harus dilakukan bersama yang 

sifatnya komunitas dan 

kegiatannya berkelanjutan.  

c. Kepedulian mendesak, kepedulian 

yang bersifat kepentingan 

bersama dan harus diutamakan. 

Prinsip berlaku “ kepentingan 

umum diatas kepentingan pribadi 

ataupun golongan.”  

 

Faktor pendukung kepedulian 

sosial  

Dibawah ini merupakan faktor-faktor 

pendukung kepedulian sosial yang 

dapat terjadi :  

a. Mengamati dan meniru perilaku 

peduli sosial orang-orang yang 

diidolakan. Perilaku ini 

mengalami proses belajar secara 

tradisional karena kesadaran 

untuk menirukan / mencontoh 

dengan alasan kekaguman kepada 

seorang raga yang diidolakan. 

Sikap ramah dan mudah senyum 

dengan orang lain akan tampak 

dan membuat penilaian dan 

anggapan sebagai pribadi yang 

terbaik dan patut dicontoh. Albert 

Bandura dalam Social Learning 

Theory menganggap bahwa media 

massa sebagai agen sosialisasi 

yang utama disamping keluarga, 

guru, dan sahabat. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses 

interaksi dalam sosialisasi yang 

terjadi memerlukan sikap 

kepribadian yang terbaik di 

masyarakat.  

 

b. Melalui proses perolehan 

informasi verbal tentang kondisi 

dan keadaan sosial yang lemah. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

kepedulian seseorang akan 

muncul secara otomatis setelah 

merasakan dan bagaimana dia 

bersikap setelah mendapat 

informasi kondisi orang yang 

lemah.  

 

 

Pengertian Altruisme 

 Altruisme adalah ketertarikan 

tidak egois untuk membantu orang 

lain (Santrock, 2007). Menurut 

Myers (2003), Altruisme adalah 

hasrat untuk menolong orang lain 

tanpa mementingkan diri sendiri dan 

salah satu tindakan prososial dengan 

alasan kesejahteraan orang lain tanpa 
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ada kesadaran akan timbal balik atau 

imbalan yang akan diperoleh. 

Altruisme ialah tindakan sukarela 

untuk membantu orang lain tanpa 

pamrih, atau sekedar keinginan 

beramal baik (Schroeder, Panner, 

Dovidio, & Piliavin dalam Taylor, 

2009). 

 Menurut Batson, dkk (dalam 

Snyder dan Lopez, 2002: 485),  

altruisme mengacu pada bentuk 

spesifik dari motivasi memberikan 

manfaat pada organisme, biasanya 

manusia. Altruisme merupakan 

bentuk khusus dari motivasi dan 

istilah membantu untuk merujuk 

pada perilaku yang bermanfaat bagi 

orang lain. Bartal, dkk (dalam 

Desmita, 2010: 243) mengartikan 

altruisme sebagai tahap dimana 

individu melakukan tindakan 

menolong secara sukarela. 

Tindakannya hanya bertujuan untuk 

menolong dan menguntungkan orang 

lain tanpa mengharapkan hadiah atau 

imbalan dari luar. Tindakan 

menolong dilakukan karena 

pilihannya sendiri dan didasarkan 

pada prinsip-prinsip moral. 

Sepanjang menyangkut keselamatan 

orang lain, individu dapat menilai 

kebutuhan orang lain, simpati kepada 

orang lain yang menderita dan 

membutuhkan bantuan, dan tidak 

mengharapkan keuntungan timbal 

balik untuk tindakannya. 

 Dari berebapa pengertian 

altruisme menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa Atruisme adalah 

suatu tindakan kepedulian dan 

sukarela untuk menolong orang lain 

tanpa mengharapkan imbalan apapun 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan orang lain. 

  Beberapa aspek tindakan 

altruisme yaitu berbagi, membantu 

orang lain, baik hati, dan kerja sama 

(Baron dan Byrne, 2005: 186) 

 Lead (dalam Desmita, 2010: 

236) ada tiga kriteria dari tingkah 

laku altruistik, yaitu:  

a. Tindakan yang bertujuan khusus 

menguntungkan orang lain tanpa 

mengharapkan timbal balik 

eksternal.  

b. Tindakan yang dilakukan dengan 

sukarela.  

c. Tindakan yang menghasilkan 

sesuatu yang baik.  

 

Komponen Perilaku Altruisme  

Menurut Einsberg dan Mussen 

(dalam Dayakisni & Hudaniah, 

2003) hal-hal yang termasuk dalam 
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komponen altruisme adalah sebagai 

berikut:  

a. Sharing ( memberi ), Individu 

yang sering berperilaku altruis 

biasanya sering memberikan 

sesuatu bantuan kepada orang lain 

yang lebih membutuhkan dari 

pada dirinya.  

b. Cooperative ( kerja sama ), 

Individu yang memiliki sifat 

altruis lebih senang melakukan 

suatu pekerjaan secara bersama-

sama, karena mereka berfikir 

dengan berkerja sama tersebut 

mereka dapat lebih bersosialisasi 

dengan sesama manusia dan dapat 

mempercepat pekerjaanya.  

c. Donating ( menyumbang ), 

Individu yang memiliki sifat 

altruis senang memberikan 

sesuatu atau suatu bantuan kepada 

orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan dari orang yang 

ditolongnya.  

d. Helping ( menolong ), Individu 

yang memiliki sifat altruis senang 

membantu orang lain dan 

memberikan apa-apa yang 

berguna ketika orang lain dalam 

kesusahan karena hal tersebut 

dapat menimbulkan perasaan 

positif dalam diri si penolong.  

e. Honesty ( kejujuran ), Individu 

yang memiliki sifat altruis 

memiliki suatu sikap yang lurus 

hati, tulus serta tidak curang, 

mereka mengutamakan nilai 

kejujuran dalam dirinya  

f. Generosity ( kedermawanan ), 

Individu yang memiliki sifat 

altruis memiliki sikap dari orang 

yang suka beramal, suka memberi 

derma atau pemurah hati kepada 

orang lain yang membutuhkan 

pertolongannya tanpa 

mengharapkan imbalan apapun 

dari orang yang ditolongnya.  

g. Mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain, individu 

yang memiliki sifat altruis selalu 

berusaha untuk 

mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain, mereka 

selalu berusaha agar orang lain 

tidak mengalami kesusahan. 

 

Pengertian pendidikan Ekonomi 

 Mankiw, (2000:3) ilmu 

ekonomi adalah studi tentang 

bagaimana masyarakat mengelola 

sumber-sumber daya yang selalu 

terbatas dan langka. 

Samuelson, (2003:5) ilmu 

ekonomi studi tentang perilaku orang 
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dan masyarakat dalam memilih cara 

menggunakan sumber daya yang 

langka dan memiliki beberapa 

laternatif penggunaan dalam rangka 

memproduksi berbagai komoditi 

untuk kemudian menyalurkannya 

(baik saat ini maupun di masa yang 

akan datang) kepada berbagai 

individu dan kelompok yang ada 

dalam suatu masyarakat. 

Pendidikan Ekonomi adalah 

Pendidikan yang bertujuan 

menanamkan pengetahuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan 

bidang-bidang ekonomi, dan 

diharapkan peserta didik memiliki 

pengetahuan dan keterampilan 

dibidang ekonomi. 

(http://edupls.blogspot.co.id/2010/09

/ekonomi-pendidikan-mata-

kuliah.html). Suatu disiplin ilmu 

yang tidak hanya mempelajari 

disiplin ekonomi saja, namun juga 

disiplin ilmu ekonominya 

  

Pembahasan 

Pada dasarnya manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri yang selalu 

membutuhkan bantuan orang lain 

dalam semua aspek kehidupannya. 

Karena ada keterikatan dengan yang 

lainnya, maka manusia dididik untuk 

mematuhi rangkaian norma dan 

peraturan dalam menjalani 

kehidupannya. Salah satu norma 

yang diajarkan sejak dini adalah 

untuk membiasakan menolong orang 

lain. Menolong orang lain adalh 

bentuk dari perilaku peduli sosial 

yang berupakan bagian altruisme. 

Sebagai seorang pendidik 

harus memberikan contoh yang baik 

sebagai upaya menanamkan karakter 

peduli sosial pada siswa sehingga 

siswa terbiasa dengan perilaku 

menolong atau altruisme. Pendidik 

yang berperan sebagai orang lain 

dalam membantu peserta didik untuk 

bisa tumbuh dan berkembang ke arah 

kedewasaan. Pendidik inilah yang 

diperlukan untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Berbagai komponen pendidikan di 

sekolah sangat mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. Salah 

satu komponen sentral dalam sistem 

pendidikan adalah peserta didik. 

Sosok peserta didik umumnya 

merupakan sosok anak yang 

membutuhkan bantuan orang lain 

untuk bisa tumbuh dan berkembang 

ke arah kedewasaan (Dwi Siswoyo, 

dkk, 2008: 87). Orang lain yang 
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membantu peserta didik tentunya 

yang memiliki kewibawaan dan 

kedewasaan. Peserta didik sangat 

tergantung dan membutuhkan 

bantuan orang lain yang memiliki 

kewibawaan dan kedewasan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pendidik 

memberikan peran yang sangat 

penting dalam mengembangkan 

pendidikan karakter pada diri siswa. 

Sebagaimana dinyatakan dalam buku 

panduan pendidikan karakter yang 

dikeluarkan oleh Kemdiknas bahwa 

yang dimaksud dengan pendidikan 

karakter secara terintegrasikan di 

dalam proses pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi 

diperolehnya kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, dan 

pengintegrasian nilai-nilai ke dalam 

tingkah laku peserta didik sehari-hari 

melalui proses pembelajaran baik 

yang berlangsung di dalam maupun 

di luar kelas pada semua mata 

pelajaran (Heri Gunawan, 2012: 214-

215). Jadi disini sosok pendidiklah 

yang diperlukan untuk mendukung 

perkembangan karakter peserta didik. 

Proses pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran dengan beberapa cara 

yaitu: 

a. Pengintegrasian materi pelajaran 

b. Pengintegrasian proses 

c. Pengintegrasian dalam memilih 

bahan ajar 

d. Pengintegrasian dalam memilih 

media pembelajaran 

Dari pendapat tersebut sudah 

jelas, bahwa pendidik dalam  

mengimplementasikan karakter 

peduli sosial perlu dipersiapkan sejak 

sebelum pendidik mengajar. 

Didalam proses pembelajaran 

juga perlu menciptakan budaya 

peduli sosial yang sejalan dengan 

perilaku altruisme. Banyak hal yang 

bisa dilakukan oleh pendidik untuk 

menciptakan budaya peduli sosial 

misalnya menciptakan interksi sosial 

yang baik, saling menghormati dan 

mendukung satu dengan yang lain.  

Thomas Lickona (2008:129), 

Interaksi sosial adalah hubungan 

timbal balik antara individu yang 

satu dengan yang lain. Kegiatan 

interaksi sosial yang baik akan 

mengembangkan karakter peduli 

sosial yang baik. Salah satu yang 

bisa dilakukan oleh pendidik yaitu 

dengan meletakkan landasan kerja 

agar terjadi partisipasi diskusi yang 

baik yang dapat membantu peserta 

didik lebih nyaman satu dengan yang 
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lain. Pendidik harus menunjukkan 

dan mencontohkan sikap hormat 

dengan berbicara menggunakan 

bahasa yang menghormati ketika 

berinteraksi dengan peserta didik. 

Pendidik mempunyai peran yang 

besar untuk keberhasilan 

menanamkan karakter peduli sosial 

untuk membentuk sikap altruisme. 

Donnie Koesoema 

(2007:214), tumpuan pendidikan 

karakter ada dipundak guru . 

Konsistensi dalam mengajarkan 

pendidikan karakter tidak sekedar 

melalui apa yang dikatakan melalui 

pembelajaran di dalam kelas, 

melainkan nilai itu juga tampil dalam 

diri sang guru dalam kehidupan yang 

nyata di luar kelas. Karakter guru 

menentukan (meskipun tidak selalu) 

warna kepribadian peserta didik. 

Ki Hajar Dewantara juga 

memberikan semboyan tentang peran 

seorang guru yaitu ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, 

tut wuri handayani. Ketiga 

semboyan tersebut jika diterapkan di 

sekolah akan memberikan dampak 

yang positif bagi peserta didik, 

terutama dalam pengembangan 

karakter peduli sosial. Guru sebagai 

model bagi peserta didik harus 

memberikan teladan yang baik, 

terutama dalam hal peduli sosial ini. 

Sri Narwanti (2011: 74) menyebut 

guru sebagai role model yang 

perilakunya akan diimitasi (ditiru) 

oleh muridnya. Dalam istilah Jawa 

guru sebagai orang yang digugu lan 

ditiru perlu memperhatikan apapun 

yang dikatakan dan dilakukannya. 

Hal itu akan berpengaruh kepada 

peserta didik, karena pada dasarnya 

anak juga akan lebih banyak belajar 

dari yang didengar dan dilihatnya. 

Oleh karena itu, para guru dan orang 

tua harus hati-hati dalam bertutur 

kata dan bertindak, supaya tidak 

tertanam nilai-nilai negatif dalam diri 

anak (Damiyati Zuchdi, dkk, 2013: 

18). Cara guru menyelesaikan 

masalah secara adil, menghargai 

pendapat anak, mengkritik orang lain 

secara santun merupakan perilaku 

secara alami dijadikan model oleh 

anak-anak. Sedangkan Thomas 

Lickona (2008: 100) mengatakan 

bahwa guru dapat menjadi teladan – 

pribadi etis yang menunjukkan sikap, 

hormat dan  tanggung jawab, baik di 

dalam maupun di luar kelas.  Di 

halaman lain, Lickona (2008: 106) 

menjelaskan bahwa di dalam kelas, 

sama seperti dalam keluarga, orang 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 

 

1592 

 

dewasa memberi pengaruh moral 

terbesar ketika mereka bisa 

memberikan, dalam konteks 

hubungan yang penuh kepedulian, 

contoh yang baik sekaligus 

penjelasan yang masuk akan 

mengenai nilai-nilai yang baik. 

Menurut Sri Narwanti, (2011: 

54) menyatakan bahwa sikap 

menjadi contoh ini merupakan 

perilaku dan sikap guru dan tenaga 

kependidikan dan siswa dalam 

memberikan contoh melalui 

tindakan-tindakan yang baik 

sehingga diharapkan menjadi 

panutan bagi siswa lain.  

Cara mengimplementasikan 

karakter peduli sosial dalam peran 

seorang pendidik: 

a. Implementasi terhadap diri 

sendiri, yaitu dengan 

menumbuhkan rasa kepedulihan 

sosial agar bisa menjadi individu 

yang peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi dalam masyarakat. 

Berbagai cara bisa dilakukan agar 

diri bermanfaat untuk sesama 

yaitu dengan membimbing, 

membina, dan memberikan 

motivasi bagi anak didiknya.  

b. Implementasi terhadap 

masyarakat, Menerapkan sikap 

kepedulian kepada masyarakat hal 

ini akan aktif berperan serta dalam 

acara-acara yang diselenggarakan 

di masyarakat. Sikap kepedulian 

yang dilakukan pendidik akan 

membuat prestasi di tengah 

masyarakat. Potensi inilah yang 

harus ditingkatkan dan menjadi 

faktor pendukung peran sertanya 

sebagai potensi interpersonal 

dirinya.  

 Budianto (2015:6), hal-hal 

yang perlu diperhatikan untuk 

mengimplementasikan karakter 

peduli sosial dalam mata pelajaran : 

a. Harus disesuaikan dengan materi 

pelajaran yang disampaikan , 

b. Penggunaaan proses / metode 

mengajar yang tepat, 

c. Memilih bahan ajar yang sesuai 

dengan materi pelajaran dan 

sikap peduli sosial yang ingin 

dikembangkan (gotong royong, 

tolong menolong, suka memberi 

atau empati) 

d. Harus memilih media 

pembelajaran yang tepat. 

 

 

Berdasakan pembahasan dan 

pendapat-pendapat para ahli untuk 

menanaman karakter peduli sosial 
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sebagai bentuk perilaku altruisme di 

pembelajaran ekonomi bisa 

dilakukan oleh guru dengan 

mengimplementasikannya di setiap 

materi ekonomi secara tepat. 

misalnya untuk materi kelangkaan, 

dimana sumber daya tidak mampu 

memenuhi kebutuhan manusia. Hal 

ini dipengaruhi karena beberapa hal 

diantaranya suber daya terbatas, 

kerusakan SDA, bencana alam dan 

perkembangan jumlah penduduk. 

Misalkan terjadi kelangkaan karena 

karena bencana alam, bagaimana 

seorang guru atau mendidik para 

siswa untuk memberikan solusi bila 

terjadi kelangkaan semacam ini. 

Dengan pemberian ilustrasi yang 

baik dan penanaman karakter peduli 

soial oleh pendidik sehingga 

mendorong perilaku altruisme siswa. 

Siswa akan memberikan solusi yang 

dapat menolong bagi masyarakat 

yang mengalami kelangkaan ini 

dengan aksi sosial.  

Masih banyak lagi materi-

materi ekonomi yang dapat 

digunakan untuk penanaman karakter 

peduli sosial untuk mebentuk 

perilaku altruisme siswa. Hal ini 

akan menghilangkan pendapat 

negatif tentang teori ekonomi kalau 

manusia itu adalah makhluk yang 

egois yang selalu mengambil 

keuntungan untuk semua tindakan 

yang dilakukannya. Siswa akan 

menjadi pribadi yang bermartabat 

dan berkualitas yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional 

Indonesia. 

Setelah menyadari 

pentingnya peduli bagi diri dan 

masyarakat sehinnga diharapkan 

siswa untuk membiasakan diri 

tanggap dan peka terhadap persoalan 

- persoalan yang terjadi dan mencari 

solusinya. Penerapan perilaku 

altruisme disekolah maupun  dalam 

lingkup masyarakat akan menumbuh 

kan kebahagiaan dengan orang 

sekitar.  

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan karakter sangat penting 

untuk mencapai tujuan pendidkan 

nasioanl indonesia yaitu  membentuk 

pribadi yang berkualitas dan 

bermartabat. salah satu karakter dari 

delapan belas pendidikan karakter 

yaitu peduli sosial. Manusia adalah 

makhluk sosial tidak bisa terlepas 

dengan manusia yang lain untuk 
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memenuhi semua kebutuhannya. 

Peran guru atau pendidik untuk 

menanamkan karakter peduli sosial 

untuk membentuk perilaku altruisme 

sangat penting. Guru atau pendidik 

dapat menerapkannya dalam materi 

pelajaran. Untuk guru pendidikan 

ekonomi bisa menerapkannya di 

materi pelajaran ekonomi dengan 

cara menggunakan metode mengajar 

yang tepat, memilih bahan ajar yang 

tepat, memilih media yang tepat, dan 

tentunya dengan memberikan 

keteladanan yang baik bagi siswa. 

Guru atau pendidik ekonomi harus 

sering menjelaskan bahwa manusia 

bukan makhluk Homo Economicus 

(segala perilaku dan kegiatannya 

selalu memperhitungkan keuntungan 

yang diperoleh) seperti apayang 

diungkapkan  pada teori Adam Smith 

yang dikenal dengan Bapak 

Ekonomi, karena ini tidak sesuai 

dengan karakter bangsa Indonesia 

yaitu karakter peduli sosial yang 

merupakan bentuk dari perilaku 

altruisme. 
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 Abstract 
Pemahaman konsep kebutuhan manusia yang sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 melalui proses 

redefinisi, reorientasi, dan redesain yang nantinya dapat menciptakan asas kekeluargaan 

didalamnya dan solidaritas yang nantinya tidak hanya mengubah mind side siswa namun juga 

perilaku siswa termasuk perilaku konsumtif menjadi perilaku produktif  dengan memanfaatkan 

biaya opportunity yang dimiliki setiap individu. Seseorang dapat menggunakan memanfaatkan 

barang (biaya opportunity) yang dimiliki orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat 

menyewakan barang (biaya opportunity) yang dimilikinya pada orang lain pula karena pada 

dasarnya setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang tidak dapat dibagi-bagi sama 

jenis dengan kebutuhan orang lain seperti yang banyak diajarkan dalam buku paket ekonomi saat 

ini. Penanaman konsep kebutuhan ini dapat ditanamkan guru dikelas dengan pendekatan 

cooperative learning langsung anatara guru dan siswa di dalam kelas dengan metode ceramah, 

tanya jawab, dan diskusi. Strateginya yaitu siswa dapat memahami konsep kebutuhan manusia yang 

sebenarnya sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

 

Keywords: Pemahaman Konsep, Kebutuhan Manusia, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. 

 

 
Kebutuhan menurut kamus 

besar bahasa Indonesia berasal dari 

kata Ke-Butuh-an yang berarti yang 

dibutuhkan atau sangat perlu. 

Kebutuhan manusia merupakan 

unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan 

keseimbangan fisiologis maupun 

psikologis, yang tentunya bertujuan 

untuk mempertahankan kehidupan. 

Manusia memiliki kebutuhan dasar 

yang bersifat heterogen. Setiap orang 

pada dasarnya memiliki kebutuhan 

yang sama, akan tetapi karena 

terdapat perbedaan situasi dan 

kondisi, maka kebutuhan tersebut pun 

ikut berbeda. 

Namun pada kenyataannya 

pemahaman akan kebutuhan manusia 

ini masih saja salah dan tidak 

mencerminkan Negara Indonesia. 

Guru dan buku ajar mengajarkan 

bahwa kebutuhan manusia itu dapat 

dibagi sesuai dengan jenis yang sama 

pada setiap individu dan pemenuhan 

kebutuhanpun semata-mata dapat 

diselesaikan dengan cara konsumtif 

(membeli) tidak secara produktif. 

Kesalahan pemahaman seperti ini 

dapat berakibat fatal. Guru dan buku 

ajar seharusnya mengajarkan konsep 
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kebutuhan manusia yang sebenarnya 

yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 

UUD 1945 yang berbunyi “bahwa  

perekonomian  nasional  disusun  

sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan”. Asas ini dapat 

dipandang sebagai asas  bersama  

(kolektif)  yang  bermakna  dalam  

kontek  sekarang  yaitu persaudaraan,  

huanisme,  dan  kemanusian. Artinya 

tidak  dipandang sebagai wujud 

sistem persaingan liberal ala Barat, 

tetapi ada nuansa moral dan 

kebersamaannya,  sebagai  refleksi  

dari  tanggung  jawab  sosial. 

Disinilah tercermin Negara Indonesia 

yang sebenarnya, bukan Negara barat. 

Lalu bagaimana sebenarnya konsep 

kebutuhan yang sesuai pasal 33 ayat 1 

UUD 1945? Hal ini akan dijelaskan 

pada artikel ini. 

 

A. KAJIAN LITERATUR 

Kebutuhan manusia pada 

dasarnya merupakan unsur-unsur 

yang dibutuhkan oleh manusia dalam 

menjaga keseimbangan baik secara 

fisiologis maupun psikologis yang 

bertujuan untuk mempertahankan 

kehidupan dan kesehatan yang harus 

dipenuhi saat ini juga. Menurut 

Joomis. K dan Martin. D (2007) 

mengatakan bahwa:  

“Psychologist  Abraham  Maslow  

identified  seven  categories  of  

basic  needs  common  to  all  

people (Need to Know and 

Understand, Aesthetic Needs, Self 

Actualization Needs, 

Physiological Needs, Safety and 

Security Needs, Love and 

Belongingness Needs, Self-Worth 

and Self-Esteem Needs)”. 

Dasar katagori inilah yang 

sebenarnya sudah ada dari dulu 

didalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

jika dijalankan bersamaan dengan 

pembelajaran konsep kebutuhan. 

Menurut Firmansyah menyatakan 

bahwa penafsiran dalam pasal 33 ayat 

1 terkait perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas kebersamaan adalah 

perekonomian merupakan susunan 

usaha bersma atas dasar kekeluargaan 

yang dilihat dari sisi mikro, makro 

dan sebagai prinsip atau jiwa. 

Kemudian pengertian kebersamaan 

disini tidak hanya dari bentuk usaha 

melainkan juga konsep pelaku 

ekonomi. 
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B. METODE PENELITIAN 

Artikel ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif dan studi 

literasi dimana menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung saat ini atau saat yang 

lampau dan menggambarkan suatu 

kondisi apa adanya secara kritis dan 

konstruktif. Kemudian 

dikembangkan kembali melalui 3 

tahapan yaitu redefinisi, reorientasi 

dan redesain didalam konsep 

kebutuhan pada pembelajaran 

ekonomi. 

 

C. PEMBAHASAN 

Pemahaman konsep 

kebutuhan yang sesuai dengan pasal 

33 ayat 1 UUD 1945 harus 

ditanamkan sejak dini agar 

menimbulkan perilaku yang baik dan 

kebersamaan yang tinggi didalam 

kehidupan. Kesalahan dalam konsep 

kebutuhan ini haruslah diluruskan 

agar tidak meciptakan pemikiran ala 

barat. Sehingga diharapkan untuk 

guru untuk mengajarkan konsep 

kebutuhan manusia yang sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

 

REDEFINISI PEMAHAMAN 

KONSEP KEBUTUHAN 

Apa itu redefinisi? Menurut 

Witjaksono redefinisi merupakan 

pendefinisian ulang terkait tentang 

konsep kebutuhan manusia yang 

sesuai pembelajaran ekonomi di 

Indonesia yang nantinya akan di 

implementasikan kedalam pokok 

bahasan yang sesuai dengan ekonomi 

pancasila dan UUD 1945. 

Pada dasarnya konsep 

kebutuhan manusia yang sesuai pasal 

33 ayat 1 UUD 1945 merupakan 

sesuatu yang kita butuhkan saat ini 

juga yang tidak semata-mata 

pemenuhannya selalu langsung 

mengeluarkan biaya agar terpenuhi 

(dalam hal ini terjadi kelangkaan). 

Dan setiap individu memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda yang 

tidak dapat dibagi-bagi sama jenis 

dengan kebutuhan orang lain seperti 

yang banyak diajarkan dalam buku 

paket ekonomi. Contohnya seperti 

berikut untuk seorang artis papan 

atas, pesawat pribadi bisa jadi 

merupakan kebutuhan primer namun 

bagi seorang siswa itu hanya 

kebutuhan tersier. Contoh lainnya 

yaitu Orang sakit, kebutuhan saat ini 
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yang diperlukan adalah sembuh 

bukan obat, namun berbeda dengan 

apotek dimana kebuthan yang 

diperlukannya saat ini adalah obat 

bukan yang lainnya. 

Namun selama ini yang 

diajarkan adalah setiap kebutuhan 

manusia dapat dibedakan oleh 

beberapa jenis dan menggunakan 

contoh yang salah. Hal ini dapat 

terdapat pada beberapa buku paket 

ekonomi pegangan siswa maupun 

guru. Salah satunya terdapat pada 

buku esis alam (2013) dan buku paket 

ekonomi kelas X kemdikbud (Eko, 

2009) yang mejelaskan bahwa 

kebutuhan dapat dibagi-bagi sesuai 

dengan jenisnya dengan contoh yang 

memiliki sifat sama bagi setiap orang. 

padahal sebenarnya kebutuhan setiap 

orang itu berbeda-beda tingkatannya 

tiap individu. Salah satu contohnya 

pada buku paket tertulis “Kebutuhan 

sekunder adalah kebutuhan yang 

sifatnya melengkapi kebutuhan primer 

dan kebutuhan ini baru terpenuhi setelah 

kebutuhan primer terpenuhi seperti HP, 

komputer, dan lain-lain”. Padahal hal ini 

tidak dapat disamakan pada semua orang. 

Bisa saja HP menjadi kebutuhan primer 

bagi penjual HP elektri, dan computer 

bagi pekerja kantoran. 

Selama ini juga pemahaman anak 

pada pemenuhan kebutuhan juga masih 

salah. Dimana ketika anak membutuhkan 

sesuatu maka jalan keluar untuk 

mengatasi kelangkaan ini adalah 

membeli. Hal ini menumbuhkan sifat 

konsumtif yang tinggi pada anak. 

Padahal tidak selamanya mengatasi 

kelangkaan ini harus dengan 

mengeluarkan biaya. Pemenuhan 

kebutuhan ini juga dapat dilakukan 

dengan melakukan kegiatan produktif 

contohnya seperti Ketika siswa sekolah 

pada hari ini, siswa harus melihat barang-

barang apa saja yang dibutuhkan untuk 

pelajaran hari ini. Tidak semua barang 

yang dimiliki siswa harus dibawa ke 

sekolah. Misalnya saja jika pelajaran hari 

ini adalah matematika dan kesenian maka 

baju olah raga dan barang lain yang tidak 

dibutuhkan dan tidak usah dibawa 

kesekolah. Bisa saja barang tersebut 

menjadi barang yang dibutuhkan orang 

lain ditempat yang berbeda (biaya 

opportunity). Siswa dapat memanfaatkan 

ini dengan kegiatan produktif misalnya 

dengan menyewakan baju olah raga bagi 

teman beda kelas yang ada pelajaran olah 

raga pada hari itu (disinilah tercipta 

perilaku produktif pada siswa). Selain itu 

Ketika ditengah pelajaran saat siswa 

menggunakan pulpen kemudian 

pulpennya itu habis, maka tindakan siswa 

untuk mengatasi (kelangkaan) ini tidak 
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semata-mata langsung membeli pulpen 

baru. Siswa dapat mengatasinya dengan 

meminjam pulpen temannya yang 

mempunyai dua pulpen (memanfaatkan 

biaya opportunity teman) sehingga dapat 

mengurangi pengeluaran biaya. Disinilah 

timbul asas kekeluargaan dan solidaritas 

yang nantinya tidak hanya mengubah 

mind side siswa namun juga perilaku 

siswa termasuk perilaku konsumtif 

menjadi perilaku produktif. Hal inilah 

sebenarnya yang dinamakan konsep 

kebutuahan manusia yang sebenarnya 

yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 

1945 yang harus di fahami dan diajarkan 

guru pada siswa di sekolah sehingga 

perlu dilakuakn redefinisi. 

REORIENTASI KONSEP 

KEBUTUHAN MANUSIA DALAM 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

Setelah melakukan redefinisi 

maka diperlukan juga adanyan 

reorientasi didalam konsep kebutuhan 

manusia. Lalu apa reorientasi ini? 

Menurut witjaksono jika redefinisi masih 

terkait membetulkan konsep dasar maka 

reorientasi akan memperbaiki terkait 

arah, tujuan, dan kompetensi belajar apa 

yang harus dimiliki siswa setelah 

mempelajari konsep kebutuhan tersebut. 

Arah, tujuan dan kompetensi yang 

harus dimiliki siswa setelah memahami 

konsep kebutuhan manusia adalah yang 

pertama siswa dapat mengetahui dan 

mempraktekkan pemahamannya terkait 

kebutuhan manusia diantaranya: 

perbedaan kebutuhan dan keingin, 

kemudian sadar akan pemenuhan 

kebutuhan tidak semata-mata dengan 

melakukan kegiatan yang bersifat 

konsumtif namun dapat juga melakukan 

kegitan yang produktif. Selain itu 

diharapkan asas kebersamaan selalu 

diutamakan didalam pemenuhan 

kebutuhan. 

REDESAIN KONSEP KEBUTUHAN 

MANUSIA DALAM 

PEMBELAJARAN EKONOMI 

Setelah dilakukannya redefinisi 

dan reorientasi maka langkah terakhir 

adalah melakukan redesain pada konsep 

kebutuhan manusia didalam 

pembelajaran ekonomi. Redesain disini 

Menurut Witjaksono sebenarnya tidak 

hanya terkait dengan rancangan 

pembelajaran saja namun terkait juga 

dengan 1)  isi dan cakupan materi yang 

difiltrasi manakah konsep-konsep yang 

subtansial dengan konsep ekonomi 

pancasila, 2) KI dan KD yang terdapat di 

dalam Permendikbud tahun 2013 (No. 

64,69, dan 81A). 

Adapun Redesain konsep 

kebutuhan manusia dalam pembelajaran 

ekonomi sebagai berikut: 

Kompetensi Inti: 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianut-Nya 
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2. Menhayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsive dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam bereinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian,  

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan 

metode sesuai  kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Menganalisis masalah ekonomi 

dan cara mengatasinya 

(Indikator: Memahami 

pengertian kebutuhah, 

Mengidentifikasi macam macam 

kebutuhan, Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhi 

pemenuhan kebutuhan.). 

4.2 Melaporkan hasil analisis 

ekonomi dan cara mengatasinya 

(indikator: melaporkan hasil 

identifikasi kebutuhan manusia, 

melaporkan hasil identifikasi 

macam-macam kebutuhan, 

melaporkan hasil identifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhi 

pemenuhan kebutuhan.). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dengan durasi waktu 2x40 

menit, proses kegiatan belajar akan 

menggunakan skenario pembelajaran 

tentang pemahaman konsep 

kebutuhan manusia sesuai pasal 33 

ayat 1 UUD 1945. Dalam proses 

pembelajaran ini, menggunakan 

pendekatan kontekstual langsung 

anatara guru dan siswa di dalam kelas 

dengan metode ceramah, tanya jawab, 
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dan diskusi. Strateginya yaitu siswa 

dapat memahami konsep kebutuhan 

manusia yang sebenarnya sesuai 

dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 

Tahapan skenario pembelajaran 

tentang konsep kebutuhan manusia 

sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 

1945 sebagai berikut:

 

 
 
 
 
 
 
 
Langkah-langkah Skenario Pembelajaran 
Pembukaan (+ 20 menit) 

•Tujuan guru bertanya 
sesekali agar guru 
dapat mengetahui 

seberapa jauh 
pemahaman siswa 
terhadap apa yang 
sudah dijelaskan

•Tujuannya, agar siswa 
dapat lebih aktif untuk 
bertanya hal yang belum 
dipahami mengenai 
materi yang sudah 
dibahas

•Tujuannya, agar guru 
dapat mengetahui 
pengetahuan awal 

siswa mengenai 
pandangan siswa 

tentang kebuttuhan dan 
pemenuhan kebutuhan 

sesuai dengan 
pengalaman siswa dan 

pasal 33 ayat 1 UUD 
1945

•Tujuannya, untuk 
mengetahui 
pengetahuan awal siswa 
tentang kebutuhan 
manusia sesuai dengan 
pasal 33 ayat 1 UUD 
1945

Tahap I

menggali pengetahuan 
awal siswa mengenai 
kebutuhan manusia 

yang diketahui

(10 menit)

Tahap II

guru juga mencoba 
memancing siswa 
untuk memberikan 
contoh pemenuhan 
kebutuhan sesuai 

dengan pengalaman 
siswa

(10 menit)

Tahap III

guru menjelaskan 
konsep kebutuhan 

manusia dan 
pemenuhan 

kebutuhan sesuai 
pasal 33 ayat 1 UUD 
1945 serta sekali-kali 

memberikan 
pertanyaan pada 

siswa

(15 menit)

Tahap IV

guru memberikan 
kesempatan pada 

siswa untuk bertanya 
apa yang belum 

dipahami mengenai 
materi yang sudah 

dibahas

(5 menit)
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Waktu Media dan Alat 

Guru membuka pelajaran dengan salam. 
Setelah itu, guru mulai mengabsen siswa untuk 
mengetahui siapa yang tidak masuk dan melihat 
kesiapan siswa dalam proses belajar mengajar di 
dalam kelas. 

Guru memberikan ilustrasi atau gambaran 
mengenai materi yang akan dibahas dengan ilustrasi 
secara lisan tentang sarapan. Contohnya: “sedah siap 
untuk belajar hari ini?” Muridpun menjawab. 
Kemudian guru bertanya kembali. “Kok ada yang 
lemas jawabnya? Sudah pada sarapan semua kan?”. 
Setelah murid menjawab lalu guru menjelaskan 
kembali dan mengaitkannya dengan kebutuhan. 
“apakah semua tahu sarapan juga merupakan suatu 
kebutuhan? Dengan sarapan yang cukup akan 
menambah energy dan membantu kalian untuk lebih 
berkonsentrasi lagi didalam belajar dikelas”. Guru 
dapat menggunakan ilustrasi seperti itu untuk 
memancing siswa mengetahui materi yang akan 
dibahas pada pertemuan ini. 

+ 7 menit 

+ 13 menit 

Inti (+ 60 menit) 

Kegiatan Waktu 

 

Media dan Alat 

Setelah memberikan ilustrasi mengenai 
materi yang akan dibahas yaitu mengenai 
kebutuhan manusia, guru dapat mengajukan 
pertanyaan lanjutan kepada siswa mengenai materi 
yang akan dibahas untuk mengetahui seberapa jauh 
pemahaman awal siswa tentang kebutuhan 
manusia. Misalkan dengan menanyakan pengertian 
kebutuhan manusia menurut pemahaman siswa 
dari ilustrasi yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Siswa tentunya akan memberi respon mengenai 
pertanyaan guru tadi. Guru memberi reward berupa 
pujian seperti “benar, pintar sekali” terhadap siswa 
yang berhasil menjawab dengan tepat dan juga 
kepada siswa yang sudah berusaha menjawab 
namun masih kurang tepat.  

Kemudian guru memulai menjelaskan 
konsep kebutuhan manusia yang nantinya 
mengarah pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan 
mengaitkan dengan nilai kearifan local begawe. 
Contohnya: “Pada dasarnya kebutuhan merupakan 
sesuatu yang kita butuhkan saat ini juga yang tidak 
semata-mata pemenuhannya selalu langsung 
mengeluarkan biaya agar terpenuhi (dalam hal ini 
terjadi kelangkaan). Dan setiap individu memiliki 
kebutuhan yang berbeda-beda yang tidak dapat 
dibagi-bagi sama jenis dengan kebutuhan orang 
lain”. Penjelasan tersebut menjadi awal untuk 
membahas lebih spesifik hanya mengenai konsep 
kebutuhan saja seperti kemudian guru dapat 

+10 menit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papan tulis, spidol 
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memberikan contoh dari konsep kebutuhan 
tersebut seperti: “Orang sakit, kebutuhan saat ini 
yang diperlukan adalah sembuh bukan obat, namun 
berbeda dengan apotek dimana kebuthan yang 
diperlukannya saat ini adalah obat bukan yang 
lainnya.”. Berlanjut ke aktivitas siswa didalam 
kelas yang dapat dikaitkan dengan kebutuhan 
contohnya seperti “Ketika siswa sekolah pada hari 
ini, siswa harus melihat barang-barang apa saja 
yang dibutuhkan untuk pelajaran hari ini. Tidak 
semua barang yang dimiliki siswa harus dibawa ke 
sekolah. Misalnya saja jika pelajaran hari ini adalah 
matematika dan kesenian maka baju olah raga dan 
barang lain yang tidak dibutuhkan tidak usah 
dibawa. Bisa saja barang tersebut menjadi barang 
yang dibutuhkan orang lain ditempat yang berbeda 
(biaya opportunity)” kemudian “Ketika ditengah 
pelajaran saat siswa menggunakan pulpen 
kemudian pulpennya itu habis, maka tindakan 
siswa untuk mengatasi (kelangkaan) ini tidak 
semata-mata langsung membeli pulpen baru. Siswa 
dapat mengatasinya dengan meminjam pulpen 
temannya yang mempunyai dua pulpen 
(memanfaatkan biaya opportunity teman) sehingga 
dapat mengurangi pengeluaran biaya”. Selama 
penjelasan tersebut berlangsung, guru dapat 
sesekali bertanya kepada siswa untuk memberikan 
contoh seperti diatas sesuai pengalaman siswa 
untuk mengetahui seberapa tanggap dan seberapa 
jauh pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 
diberikan oleh guru. 

Setelah itu, dengan jumlah siswa yang 
hanya 20 orang, guru memberikan tugas pada siswa 
untuk mencoba mengamati video tentang kegiatan 
begawe dan kemudian mengaitkan mana saja yang 
termasuk pemenuhan kebutuhan dengan 
memanfaatkan opportunity cost yang dimili dari 
masing-masing individu. Kemudian guru akan 
melakukan Tanya jawab secara langsung pada 
beberapa siswa dan kemudian jika ada jawaban 
yang perlu diluruskan maka guru akan meluruskan 
setelah siswa sudah tidak dapat menjawab 
pertanyaan yang diberikan guru mengenai contoh 
dari konsep kebutuhan manusia yang dibuatnya.  

 
 

+ 20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 30 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Penutup (+ 10 menit) 
 

Kegiatan 

Media dan Alat 

Waktu 

Guru mengulangi penjelasan dengan cara 
memberikan poin-poin penting mengenai materi 
yang sudah dibahas agar siswa tidak lupa dan bisa 
lebih memahami mengenai materi para pelaku 
ekonomi. Kemudian guru membimbing siswa, 
menyimpulkan tentang materi yang sudah 
didiskusikan tadi Setelah itu, guru menutup pelajaran 
dengan salam dan memberi arahan mengenai materi 
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

+ 10 menit 
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Dengan adanya skenario yang 

sudah di redesain melaluin proses 

redefinisi dan reorientasi terlebih 

dahulu ini seperti yang dicontohkan 

diatas diharapkan akan memudahkan 

guru untuk memberikan pengajaran 

didalam kelas mengenai pemahaman 

konsep kebutuhan manusia yang 

sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 

1945. 

D. PENUTUP 

Kesimpulan 

Pemahaman konsep 

kebutuhan ekonomi sesuai pasal 33 

ayat 1 UUD 1945 secara tidak 

langsung akan menciptakan asas 

kekeluargaan dan solidaritas yang 

tinggi didalamnya dan dapat merubah 

mind side serta perilaku siswa sejak 

dini dari yang semula hanya 

berprilaku konsumtif menjadi 

berprilaku produktif pula. Dalam 

mengajarkan pemahaman konsep 

kebutuhan manusia sebaiknya guru 

juga mempersiapkan metode, 

skenario, pendekatan dan stategi yang 

akan dicapai yang mana nantinya 

akan lebih memudahkan guru dalam 

menyampaikan pemahaman tentang 

konsep kebutuhan manusia yang 

sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 

sehingga materi itu dapat 

tersampaikan dengan baik dan benar 

pada siswa.  
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fahmimario@gmail.com 
 

Abstrak 

 
Desa Dresi Kulon merupakan salah satu desa yang memiliki tambak garam terluas di kecamatan 

Kaliori kabupaten Rembang. Sebagian besar penduduk Desa Dresi Kulon bermata pencaharian 

sebagai petani garam tradisional. Petani garam di desa Dresi Kulon sering mengalami kerugian 

setiap kali panen, karena sebagian besar hasil panen garam di jual kepada tengkulak, sehingga 

harga sering jatuh setiap musim panen tiba. Petani garam di desa Dresi Kulon dalam 

perkembanganya, mulai membentuk kelompok tani. Kelompok tani ini berfokus dalam usaha 

meningkatkan kesejahateraan petani garam. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan 

teknik analisis Triangulasi Data. Metode ini digunakan untuk memaparkan manfaat kelompok tani 

bagi petani garam di desa Dresi Kulon. Berdasarkan hasil dari analisis data yang diperoleh. 

Manfaat yang diperoleh petani garam dari kelompok tani adalah meningkatknya kesejahteraan 

para petani garam. Adanya kelompok tani garam membuat petani tidak lagi bergantung dengan 

tengkulak dalam pemasaran hasil produksi garam, karena kelompok tani menjalin kerjasama 

dengan pabrik penggolahan garam dalam pemasaran hasil panen petani garam, sehingga harga 

jual garam ketika panen stabil dan petani garam juga mendapatkan sewa kendaraan yang murah 

dari pabrik penggolahan garam untuk mengangkut hasil panen dari gudang ke pabrik 

penggolahan garam, sehingga petani garam menghemat biaya operasional. 

 

Kata Kunci: Kelompok Tani, Petani Garam, Kesejahteraan

Sektor pertanian merupakan 

salah satu penggerak utama 

perekonomian di pedesaan.  Lahan, 

potensi tenaga kerja, dan basis 

ekonomi lokal pedesaan menjadi  

faktor utama pengembangan 

pertanian. Salah satu faktor mendasar 

yang membedakan struktur 

perekonomian satu wilayah dengan 

wilayah yang lain dapat dilihat dari 

kondisi dan potensi suatu wilayah 

dari segi fisik lingkungan, sosial, 

ekonomi dan kelembagaan. 

Desa Dresi Kulon adalah salah 

satu desa yang masuk ke dalam  

wilayah kecamatan Kaliori kabupaten 

Rembang. Desa Dresi Kulon 

merupakan desa yang memiliki 

tambak garam terluas di kecamatan 

Kaliori kabupaten Rembang. Jumlah 

keseluruhan  lahan tambak garam 

seluas 843,20 hektar  yang ada di 

kecamatan Kaliori,  309,79 hektar 

lahan tambak garam berada di desa 

Dresi Kulon.  Tambak garam di desa 

Dresi Kulon terbagi ke dalam dua 

wilayah, sebelah selatan jalur pantura 
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dan sebelah utara jalur pantura.  Desa 

Dresi Kulon sebelah selatan jalur 

Pantura memiliki tambak seluas 

170,10 hektar dan desa Dresi Kulon 

sebelah utara Pantura memiliki 

tambak seluas 139,69 hektar. 

 
Tabel 1. Luas Lahan Tambak 

Sumber: Kecamatan Kaliori dalam Angka, 

2016 

 

Produksi garam di desa Dresi 

Kulon merupakan mata usaha tani 

yang tidak mengalami perubahan dari 

generasi ke generasi (Mustofa, 2008 : 

88). Petani garam di Desa Dresi 

Kulon memproduksi garam dengan 

cara tradisional dan garam yang 

dihasilkan adalah jenis garam mentah 

atau garam krosok.  Petani garam di 

desa Dresi Kulon memanfaatkan 

lahan tepi pantai untuk dijadikan 

sebagai lahan tambak garam. 

Kendala utama yang dihadapi 

petani adalah harga jual garam krosok 

merosot  saat panen. Harga  garam 

krosok merosot karena petani garam 

menjual hasil panen garam kepada 

tengkulak. Tengkulak membeli garam 

dari petani garam dengan harga yang 

sangat murah, hal ini disebabkan oleh 

belum adanya standar harga yang 

tetap menyebabkan kerugian bagi 

petani, karena tengkulak dapat 

dengan leluasa menentukan harga jual 

garam krosok.  

Kerugian yang sering didapat 

petani garam di desa Dresi Kulon 

dalam penjualan hasil panen garam 

menyebabkan petani garam di desa 

Dresi Kulon membentuk kelompok 

tani.  Kelompok tani merupakan suatu 

sistem sosial yang terdiri dari 

sejumlah orang yang berintraksi satu 

sama lain dan terlibat dalam kegiatan 

bersama (Ibrahim, 2007).  Tujuan 

utama di bentuknya kelompok tani di 

desa Desi Kulon adalah adanya 

kesamaan kepentingan para petani 

garam untuk bekerjasama 

meningkatkan kesejahteraan. 

Hakekat dari kelompok tani 

dibentuk adalah untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi petani 

yang tidak bisa diatasi secara 

Desa Luas Lahan 

Dresi Kulon 309,79 hektar 

Tasikharjo 26,10 hektar 

Dresi Wetan 86,25 hektar 

Purworejo 84,06 hektar 

Kaliori 80,5 hektar 

Tunggulsari 20,9 hektar 

Tambakagung 30,5 hektar 

Pentilharjo 33,7 hektar 

Banyudono 32 hetar 

Bogoharjo 30 hektar 

Mojowarno 109 hektar 

Jumlah 843,20 hektar 
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individu. Pembentukan kelompok tani 

merupakan proses perwujudan 

pertanian terkonsolidasi (consolidated 

agriculture) sehingga bisa 

berproduksi secara optimal dan 

efisien. Dengan adanya kelompok 

tani di desa Dresi Kulon diharapkan 

mampu memberi manfaat yang dapat 

diperoleh petani garam dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan.  

 
KAJIAN LITERATUR 

Kelompok tani merupakan 

kelembagaan tani yang langsung 

mengorganisir para petani dalam 

pengembangan usaha tani. Kelompok 

tani merupakan organisasi yang dapat 

dikatakan berfungsi dan ada secara 

nyata, disamping berfungsi sebagai 

wahana penyuluhan dan pengerak 

kegiatan anggotanya, kelompok tani 

juga mempunyai kegiatan lain seperti; 

gotong royong, usaha pinjam, 

pemasaran, arisan kerja untuk 

kegiatan usaha tani (Hermanto, 2007). 

Keunggulan kelompok tani 

sebagai wadah kerjasama antar petani 

membutuhkan partisipasi anggota 

sebagai pemilik organisasi, pelaku 

kerjasama antara kelompok dengan 

pemerintahan maupun pihak swasta 

dalam bentuk kemitraan, plasma, atau 

skim yang lain (Stockbridge, 2009). 

Pertanian terkonsolidasi dalam 

kelompok tani meliputi; pengadaaan 

sarana produksi dan penjualan hasil 

bisa dilakukan bersama, volume 

sarana produksi yang dibeli dan 

volume hasil yang dijual menjadi 

lebih besar, sehingga biaya 

pengadaan per satuan hasil menjadi 

lebih rendah. kelompok tani 

merupakan salah satu upaya 

pemberdayaan petani untuk 

meningkatkan produktifitas, 

pendapatan, dan kesejahteraan petani 

(Darajat: 2011). 

Adanya kelompok tani di desa 

Dresi Kulon diharapkan mampu 

memberi manfaat yang dapat 

diperoleh petani garam dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 

suatu penelitian yang dapat yang 

dapat  memperlancar proses 

penelitian dan hasil yang di peroleh 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, karena secara 

langsung dapat menyajikan hubungan 

antara subyek penelitian secara lebih 

peka untuk menganailsis  Manfaat 

Kelompok Tani Dalam Meningkatkan 
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Kesejahteraan Petani Garam Desa 

Dresi Kulon Rembang 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi; Sumber 

Data Primer dan data sekunder. 

Sumber data primer terdiri informan 

kunci dan informan pendukung. 

Informan kunci dalam peneltian 

adalah adalah lima orang petani 

garam di desa Dresi Kulon dan 

informan pendukung adalah satu 

orang pemilik pabrik pengolahan 

garam. Sumber data sekunder 

meliputi sumber pustaka tertulis dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan 

data meliputi; metode observasi dan 

metode wawancara, dan metode 

dokumentasi 

Validitas data atau keabsahan 

data yang diperoleh, dianalisis dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Data 

yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan 

keabsahannya karena dapat 

dibandingkan dari berbagai segi. 

Teknik triangulasi data yang 

digunakan dalam peneltian ini adalah 

teknik pemeriksaan dengan 

pemanfaatan sumber, dapat diperoleh 

dengan jalan : membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan secara pribadi dan 

umum.  Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda 

yaitu dengan cara membandingkan 

data hasil pengamatan atau observasi 

dengan data hasil wawancara, 

membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan, membandingkan perspektif 

dan keadaan informan dengan 

berbagai pendapat dan perspektif 

informan lainnya.  

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Data yang 

diperoleh kemudian diolah sehingga 

diperoleh keterangan-keterangan yang 

berguna, selanjutnya dianalisis. 

Pengertian analisis data kualitatif 

adalah upaya yang berlanjut, berulang 

dan terus menerus dari awal hingga 

akhir penelitian. Data yang diperoleh 

nantinya akan dianalisis dengan 

menggunakan tiga alur dari Milles, 

yaitu proses reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

Selanjutnya diadakan interpretasi, 

yakni dengan menjelaskan gejala-

gejala yang ada dan mencari 
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keterkaitan antara gejala-gejala 

tersebut yang telah ditemukan di 

lapangan. 

 

Analisis Data Model interaktif dari 

Miles dan Huberman (dalam Basrowi 

dkk, 2008) 

Dari gambar diatas, dapat 

dijelaskan bahwa data yang sudah 

dikumpulkan kemudian akan 

disajikan atau diolah, baru setelah itu 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

Apabila kesimpulan yang di dapat 

dirasa belum cukup, maka akan 

kembali lagi ke pengumpulan data 

setelah itu data direduksi baru ditarik 

kesimpulannya. 

Analisis data dengan model 

interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman tersebut, jika 

diaplikasikan dalam penelitian berarti 

data tersebut terlebih dahulu 

dikumpulkan dari subjek dan 

informan penelitian tentang manfaat 

kelompok tani bagi petani garam di 

desa Dresi Kulon Rembang 

dilanjutkan dengan proses menyeleksi 

data, dalam hal ini dilakukan 

penyederhanaan keterangan yang 

didapat di lapangan. Kemudian data 

dikelompokkan. Setelah proses 

pengelompokan data, kemudian data 

disajikan secara rapi dan tersusun 

sistematis sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelompok tani didesa dresi 

kulon merupakan kumpulan orang-

orang tani atau petani, yang terdiri 

dari pria dewasa yang terikat secara 

formal dalam suatu wilayah atas dasar 

keserasian dan kebutuhan bersama. 

Hubungan anggotanya bersifat 

internal dan pribadi, yang ditandai 

dengan interaksi face to face antar 

anggota dan mementingkan 

kepentingan bersama. 

Manfaat dari adanya 

kelompok tani bagi petani garam di 

desa Dresi Kulon kecamatan Kaliori 

kabupaten Rembang adanya 

kerjasama dengan pabrik 

penggolahan garam dalam penjualan 

hasil produksi garam. Adanya 

kelompok tani memberi kemudahan 
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dan kepastian bagi petani untuk 

menjual garam mentah atau garam 

krosok. Kerjasama yang dilakukan 

kelompok tani adalah dalam 

pemasaran hasil produksi garam 

mentah (krosok) dari petani kepada 

pabrik pengelohan garam. Penjualan 

yang dilakukan memberi kepastian 

harga jual, karena petani tidak terikat 

oleh tengkulak dalam pemasaran hasil 

panen garam. Manfaat kelompok tani 

garam di desa Dresi Kulon 

memberikan ruang atau wadah 

kerjasama antar petani bekerjasama 

dengan pemerintahan maupun pihak 

swasta dalam bentuk kemitraan, 

plasma, atau skim yang lain. 

Kerjasama yang dilakukan 

oleh kelompok tani bukan hanya 

dalam penjualan hasil produksi garam 

mentah (krosok) dari petani ke pabrik 

penggolahan garam, tetapi juga dalam 

proses pengangkutan garam dari 

gudang penyimpanan garam ke pabrik 

penggolahan. Pabrik penggolahan 

garam menyediakan truk untuk 

mengangkut garam dari gudang-

gudang penyimpanan dengan biaya 

sewa truk yang murah.  

Adanya kelompok tani garam 

memberikan pengaruh yang besar 

bagi kesejahteraan petani garam di 

desa Dresi Kulon, karena kegiatan 

produksi terkonsolidasi dengan sarana 

penunjang distribusi dan penjualan 

hasil produksi garam dapat dilakukan 

bersama. Dengan adanya kesepakatan 

harga jual garam dengan perusahaan 

penggolahan garam, petani garam 

tidak lagi dirugikan pada saat 

produksi garam melimpah karena 

dapat terhindar dari monopoli yang 

biasa dilakukan oleh tengkulak. 

Petani garam juga mendapat harga 

sewa untuk garam mentah (krosok) 

dari gudang penyimpanan ke pabrik 

penggolahan garam dengan harga 

yang lebih murah, sehingga sangat 

menghemat biaya produksi garam. 

 
KESIMPULAN 

Manfaat dari dibentuknya 

kelompok tani di desa Dresi Kulon 

kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang  memberikan kontribusi 

yang besar terhadap kesejahteraan 

petani garam karena adanya kepastian 

dan kesetabilan harga jual karena 

petani melalui kelompok tani menjual 

langsung hasil produksi garam ke 

perusahaan penggolahan garam, 

sehingga menghindarkan petani dari 

monopoli yang dilakukan oleh 

tengkulak.   
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Selain memberi manfaat 

dalam  penjualan hasil produksi 

garam petani desa Dresi Kulon, 

kelompok tani ini juga menjalin 

kerjasama dalam penyediaan 

kendaraan untuk mengangkut garam 

dari gudang penyimpanan garam ke 

pabrik penggolahan garam dengan 

biaya sewa yang lebih murah, 

sehingga mengurangi biaya produksi 

garam petani.  

Kelompok tani yang dibentuk 

petani garam di desa Dresi Kulon 

merupakan salah satu upaya 

pemberdayaan petani untuk 

meningkatkan produktifitas, 

pendapatan, dan kesejahteraan petani. 
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Abstrak 

 

Dengan perkembangan suatu daerah yang semakin pesat tidak diikuti dengan 

pertambahan lapangan kerja yang memadai, menjadikan masyarakat yang tidak 

mendapatkan tempat pada sektor formal akan beralih ke sektor informal, dimana sektor 

informal ini tidak menuntut banyak keahlian dan pendidikan yang memadai. Sektor 

informal yang paling banyak diminati oleh masyarakat indonesia yang umumnya adalah 

tinggal di perkotaan. Kehidupan Sosial Ekonomi Sektor Informal, Pedagang Kaki Lima 

(PKL) disekitaran makam Gus Dur yang saat ini perlu dipertimbangkan untuk 

pembangunan kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar situs. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengungkt dan mengetahui bagaimana perubahan sosial ekonomi 

pedagang kaki lima serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya makam Gus Dur di 

Dusun Tebuireng Desa Cukir Kecamatan Diwek   Kabupaten Jombang. Metode 

Penelitian menggunakan teori Perubahan Sosial dan penelitian ini juga menggunakan 

metode kualitatif fenomenologi dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa keberadaan sektor informal ini merupakan wujud usaha 

masyarakat untuk menciptakan suatu usaha baru yang mampu menguranggi beban 

kebutuhan keluarga, juga membantu pemerintah dalam hal perekonomian masyarakat 

khususnya Pedagang Kaki Lima. Hal ini telah terwujud, dimana yang dulunya 

komunitast Pedagang Kaki Lima  hanyalah seorang yang mengandalkan pendapatan 

dari buruh tani, buruh pabrik, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hasil 

pendapatannya tidak mementu bahkan tidak ada penghasilan, kini dengan para 

Pedagang Kaki Lima bagi masyarakat telah memiliki pendapatan yang bisa diprikdisikan 

sebelumnya. Selayaknya memberi wawasan dan pemahaman kepada komunitas 

pedagang kaki lima untuk membuka usaha yang lebih luas, tidak hanya bergantung 

kepada berdagang yang ada dan hendaknya mampu bertindak lebih bijak dalam 

berkonsumsi. Serta hendaknya mulai belajar tentang investasi ke depan 

 

Keyword: Pedagang Kaki Lima 

 

Indonesia merupakan negara 

yang berkembang, dan memiliki 

berbagai macam pembangunan 

industri yang cukup tinggi dan saat 

ini dapat di kategorikan sebagai 

negara semi industri, sebagaimana 

lajimnya negara yang masih berstatus 

semi industri, target yang lebih 

diutamakan adalah peningkatan 

pertumbuhan ouput, berbagai upaya 

yang telah di lakukan pemerintah 

dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada hakikatnya 

pembangunan merupakan cerminan 

proses terjadinya perubahan sosial 
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suatu masyarakat, tanpa mengabaikan 

keragamaan kebutuhan dasar dan 

keinginaan individual maupun 

kelompok sosial atau institusi yang 

ada di dalamnya untuk mencapai 

kondisi kehidupan yang lebih baik. 

Sementra itu pembangunan 

mencakup tidak hanya wilayah 

(lahan, kota, atau desa) tetapi juga 

semua unsur, bisnis, masyarakat, dan 

sebagainya. Dalam pembangunan 

sendiri bisa mengalami suatu 

perubahan, terutama dalam hal 

kehidupan masyarakat, dimana 

perubahan tersebut diakibatkan oleh 

pembangunan kawasan industri yang 

tidak semuanya bisa menampung 

tenaga kerja yang ada masyarakat 

pada umumnya. 

Usaha pemerintah untuk 

mewujudkan sasaran tersebut di atas 

telah di rumuskan dan di prioritaskan 

pada bidang ekonomi. Sasaran utama 

dalam aspek ini adalah di titik 

beratkan pada ekonomi kerakyatan 

dalam menginplementasikan program 

di sektor ini, maka pemerintah 

mampu menjadi fasilitas dan 

pendukung dari kegiatan masyarakat, 

terutama dibidang sosial ekonomi. 

Perkembangan industri harus 

didukung oleh peningkatan kualitas 

atau mutu yang baik. Baik dalam 

produksi maupun pemasaran ataupun 

tenaga ahli dan para pekerja/buruh 

atau karyawan yang 

memproduksinya, dari sebuah 

penghasilan industri/jasa barang 

ataupun pabrik lebih jelasnya. 

Terlebih pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan sosial ekonomi bagi 

masyarakat sekitar makam Gus Dur 

yang terletak di Dusun Tebuireng 

Desa Cukir Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang. Dimana di areal 

sekitar makam Gus Dur saat ini 

terdapat beragam kegiatan para 

pelaku ekonomi untuk menuju 

keluarga yang lebih sejahtera. 

Besarnya angka 

pengangguran menjadi permasalahan 

yang tidak mudah di atasi oleh 

pemerintah. Penganguran selain 

berdampak pada segi ekonomi juga 

pada segi sosial. Dari segi ekonomi 

pengangguran menyebabkan, 

turunnya daya beli masyarakat, 

turunnya kemampuan menabung 

masyarakat sehingga tingkat investasi 

menurun. Sedangkan dari segi sosial 

penganguran dapat menyebabkan; 

tingginya angka kriminalitas, 

bertambahnya penduduk miskin, 

bertambahnya anak putus sekolah, 
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meningkatnya pengemis, anak 

jalanan dan tunawisma. 

Pengangguran dapat disebakan dua 

pokok masalah, yaitu banyaknya 

tenaga kerja yang tersedia atau 

terbatasnya lapangan kerja. Dari dua 

pokok masalah tersebut didalamnya 

juga ada faktor ketidak seimbangan 

antara kebutuhan jumlah tenaga kerja 

terdidik dengan tersedianya jumlah 

tenaga kerja terdidik yang sesuai 

kebutuhan di lapangan kerja. Jadi jika 

lapangan kerja tersedia tapi tenaga 

kerja yang terdidik tidak sesuai 

dengan kebutuhkan maka 

pengangguranpun tetap akan terjadi. 

Pengangguran berdampak 

pada kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan penduduk di perkotaan. 

Salah satu cara pemecahan yang 

dianjurkan banyak pengamat sosial 

ekonomi pembangunan adalah 

dengan melalui pengembangan dan 

penciptaan lapangan kerja di sektor 

informal (Firdausy, C. M, 1995:1). 

PKL adalah salah satu sektor 

informal yang banyak terdapat di 

daerah perkotaan. Keberadaan PKL 

di perkotaan mampu menyediakan 

lapangan kerja baru. Banyak orang 

menjadikan pedagang kaki lima 

sebagai pilihan alternatif bagi yang 

tidak tertampung di sektor formal. 

Jadi keterlibatan dalam sektor 

informal lebih diakibatkan karena 

keterpaksaan saja dibanding sebagai 

pilihan, hal ini terjadi karena tekanan 

dari sistem ekonomi yang tidak 

memberi tempat bagi mereka yang 

tidak mempunyai pendidikan dan 

ketrampilan yang mencukupi 

(Rachbini, D. J. and A. Hamid, 1994: 

57).  

Sektor informal (PKL) 

menjadi pilihan alternatif, karena 

mudah memasukinya, tidak perlu 

ketrampilan khusus, serta pasar yang 

kompetitif (seperti pada definisi 

sektor informal oleh ILO), sehingga 

hal ini dapat menekan angka 

pengangguran dan kemiskinan. 

Sektor informal terus berkembang 

dalam menyerap tenaga kerja yang 

tidak tertampung pada sektor formal, 

hal ini dikemukakan 

Wirahadikusumah (dalam Parid, 

2003: 29). Selain itu keberadaan 

sektor informal PKL juga 

menguntungkan bagi konsumen dari 

kalangan masyarakat ekonomi 

menengah ke bawah, karena PKL 

mampu menyediakan barang-barang 

kebutuhan dengan harga yang relatif 

lebih murah. Seperti yang 
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dikemukakan Rachbini dan Hamid 

(dalam Arifianto,2006:38) 

menyatakan bahwa dari sekitar dua 

juta buruh atau pegawai sektor 

formal (swasta ataupun negeri) di 

Jakarta kurang lebih satu setengah 

juta membeli makanan dari sektor 

informal. Hanya dengan cara ini 

mereka dapat bertahan dalam kondisi 

di sektor formal yang rata-rata 

rendah.  

Kondisi ini juga 

menggambarkan hubungan antara 

sektor informal dengan sektor formal. 

Meskipun demikian keberadaan PKL 

sering dianggap sebagai sumber 

permasalahan, khususnya di 

perkotaan. Hal ini terjadi karena PKL 

sering menggunakan ruang publik, 

seperti, di trotoar, bahu jalan, taman 

kota dan sebagainya, yang 

sebenarnya bukan untuk berjualan 

tapi digunakan untuk melakukan 

aktifitas perdagangan. Akibatnya 

selain mengganggu ketertiban dan 

keindahan, para pengguna jalan juga 

dirugikan dengan menyempitnya ruas 

jalan, lalu lintas menjadi terhambat 

karena tidak leluasa bergerak dan 

pada akhirnya kemacetan tidak dapat 

dihindari. 

Disamping Pedagang kaki 

lima memiliki potensi untuk 

menciptakan lapangan kerja bagi 

tenaga kerja yang kurang memiliki 

kemampuan dan keahlian yang 

memadai untuk bekerja di sektor 

formal, karena rendahnya pendidikan 

yang dimiliki. Pedagang kaki lima 

merupakan pedagang yang memiliki 

modal relatif kecil untuk proses 

produksinya. 

Pedagang kaki lima juga biasa 

bekerja dengan waktu yang lama dan 

kurang teratur dibandingkan pekerja 

yang bekerja di sektor formal, hal ini 

dilakukan pedagang kaki lima karena 

ingin mendapatkan penghasilan 

tambahan yang lebih banyak lagi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan kelangsungan usaha yang 

pedagang kaki lima tekuni. 

Banyaknya pedagang yang 

berada di kawasan makam Gus Dur 

Dusun Tebuireng, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang menjadi menarik 

untuk diteliti, karena pedagang 

dengan jumlah yang banyak, jenis 

produk juga hampir sama. Hal ini 

mengakibatkan semakin tingginya 

persaingan antar pedagang dan 

mengakibatkan semakin banyaknya 
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tantangan yang harus di hadapi oleh 

setiap usaha di sektor informal ini.  

Sebagaimana paparan dan 

latar belakang kenyataan diatas 

peneliti melakukan penelitian tentang 

Kehidupan Sosial Ekonomi 

masyarakat bekerja sektor informal 

Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar 

makam Gus Dur di Dusun Tebuireng 

Desa Cukir Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang. 

 
KAJIAN PUSTAKA 

1. Pengertian Sektor Informal 

Konsep sektor informal 

awalnya di kenalkan oleh Keith Hart 

tanun 1971. Dimana membagi 

kegiatan ekonomi menjadi dua, yaitu 

yang bersifat formal dan informal 

(Rachbini, 1994:26). Keith Harta 

adalah seorang antropolog asal 

Inggris yang melakukan penelitian 

tentang kegiatan penduduk di kota 

Accra dan Nima, Ghana. Istilah 

Informal digunakan untuk 

menjelaskan sejumlah aktifitas tenaga 

kerja yang berada di luar pasar tenaga 

kerja formal yang terorganisir. Keith 

Hart, menyatakan dua tipologi 

kesempatan memperoleh penghasilan 

di kota, yaitu; 1) Formal, berupa; gaji 

dari negara, gaji dari sektor swasta, 

dan tunjangan-tunjangan pensiun, 

tunjangan pengangguran. 2) Informal, 

meliputi yang sah dan tidak sah, 

informal yang sah berupa; kegiatan 

primer dan sekunder (pertanian, 

perkebunan, penjahit, dsb), distribusi 

skala kecil (pedagang kelontong, 

pedagang pasar, pedagang kaki lima, 

dsb). Sedangkan informal yang tidak 

sah berupa; penadah barang curian, 

perjudian, pengedar narkoba, 

pencurian, dsb. 

Dikotomi sektor informal dan 

sektor formal umumnya mengacu 

pada dokumen ILO, dimana dalam 

dokumen tersebut Sethuraman (dalam 

Dwiyanti, 2005:29), mengidentifikasi 

tujuh karakter yang membedakan 

sektor informal dengan sektor formal, 

yaitu; 1). Mudahan untuk 

memasukinya (easy of entry), 2). 

Mudahan untuk mendapatkan bahan 

baku, 3). Usaha milik keluarga, 4). 

Skala operasi kecil, 5). Padat karya, 

6). Ketrampilan diperoleh dari luar 

sekolah formal, dan 7). Pasar 

kompetitif dan tidak diatur. 

Sektor informal merupakan 

sebuah manifestasi dari situasi 

pertumbuhan kesempatan kerja di 

negara yang sedang berkembang. 

Menurut Sethuraman pekerja yang 

terlibat dalam sektor informal pada 
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umumnya adalah para pendatang, 

berpendidikan rendah, tidak punya 

ketrampilan, dari kalangan 

masyarakat miskin dan ciri penting 

yang membedakan sektor informal 

dengan sektor lainnya adalah dengan 

melihat skala operasi dari sektor 

tersebut. Indikator untuk mengukur 

skala operasi adalah banyaknya orang 

yang terlibat dalam unit usaha 

tersebut. Jika unit usaha melibatkan 

kurang dari sepuluh orang maka unit 

usaha itu masuk ke dalam sektor 

informal. Sedangkan usaha yang 

melibatkan lebih dari sepuluh orang 

masuk dalam kategori usaha sektor 

formal. Dengan demikian maka 

usaha PKL dan pedagang di pasar 

masuk dalam kategori sektor 

informal. 

Kesejahteraan diartikan suatu 

tata nilai kehidupan dan penghidupan 

bagi setiap individu, keluarga dan 

masyarakat terhadap aspek, seperti : 

ekonomi, social maupun spiritual 

untuk mengadakan usaha-usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmai dan 

rohani (Undang-Undang Dasar 1945). 

Kesejahteraan dapat dibedakan 

melalui dua pendektan pengukuran, 

yakni: kesejahteraan objektif dan 

kesejahteraan subjektif. 

Keluarga merupakan unit 

terkecil dari masyarakat, sehingga 

besar kecilnya nilai jumlah 

pendapatan di masyarakat dapat 

mencirikan tingkat kesejahteraan satu 

keluarga dengan kelarga yang lain. 

Sedangkan tingkat kesejahteraan 

ekonomi keluarga, baik kesejahteraan 

ekonomi objektif maupun 

kesejahteraan ekonomi subjektif 

sangat ditentukan oleh faktor sosio-

demografi keluarga, seperti: tingkat 

pendidikan, ketrampilan, struktur 

umum dalam keluarga dan beban 

ketergantungan keluarga. Menurut 

Deacon dan Firebough (1981), 

keluarga adalah unik karena setiap 

keluarga memiliki ciri yang berbeda 

satu dengan lainnya. Dengan adanya 

keunikan keluarga ini, bagaimana 

peran manajemen sumberdaya yang 

dimiliki keluarga, dan upaya apa saja 

yang dapat dilakukan untuk 

memecahkan berbagai permasalahan 

yang dihadapi untuk menuju 

kehidupan yang lebih baik. 

 
Tabel 1.  Perbedaan Karakteristik 

Sektor Informal dan Sektor 
Formal 

 

No 
Karakte

ristik 
Sektor 

Informal 
Sektor 
Formal 

1 Modal Sukar 
diperoleh 

Relatif 
mudah 
diperoleh 

2 Teknolo
gi 

Padat Karya Padat Modal 
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3 Organisa
si 

Seperti 
Organisasi 
Keluarga 

Birokrasi 

4 Sumber 
Modal 

Lemb. Keu 
tdk resmi 

Lembaga 
keuangan 
resmi 

5 Serikat 
Buruh 

Tidak 
berperan 

Sudah 
Berperan 

6 Bantuan 
Negara 

Tidak ada Diperlukan 
untuk untk 
kelangsungan 
hidup 

7 Hub. 
Dgn. 
Desa 

Saling 
menguntung 

One-way-
traffic untuk 
untuk 
kepentingan 
sektor formal 

8 Sifat 
Wiraswa
sta 

Berdikari Sangat 
tergantung 
pada 
perlindungan 
pemerintah 
atau inport 

9 Persedia
an 
barang 

Juml sedikit 
kwalitas 
berubah 

Jumlah besar 
dan kualitas 
baik 

10 Dgn 
Majikan 

Berdasarkan 
asas saling 
percaya 

Berdasarkan 
kontrak kerja 

Sumber:  Hidayat (1978:10) 
 

Pengertian  sektor  formal  dan  

sektor  informal  menurut  Hidayat  

dalam Dwiyanti (2005:29), sektor 

formal adalah usaha yang telah 

mendapatkan berbagai proteksi 

ekonomi dari pemerintah, sedangkan 

sektor informal adalah usaha yang 

tidak memperoleh proteksi ekonomi 

dari pemerintah, sektor ini belum 

menggunakan bantuan, fasilitas 

pemerintah. Ada tidaknya akses 

terhadap bantuan pemerintah dapat 

digunakan untuk membedakan usaha 

tersebut di sektor formal atau sektor 

informal. Tabel 2.1 menunjukkan 

perbandingan antara sektor formal 

dan sektor informal menurut Hidayat 

(dalam Dwiyanti, 2005:29). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang 

didasarkan pada pandangan penelitian 

untuk memahami Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Pedagang Kaki 

Lima (PKL) disekitar makam Gus 

Dur di Dusun Tebuireng Desa Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang. 

Penelitian kualitatif sebagai 

model yang dikembangkan oleh 

Mazhab Baden yang bersinergi dalam 

aliran filsafat fenomenologi 

menghendaki pelaksanaan penelitian 

berdasarkan pada situasi yang ada 

(natural setting) sehingga kerap orang 

juga menyebutkan sebagai metode 

naturalistik. Secara sederhana dapat 

dinyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah meneliti informan 

sebagai subjek penelitian dalam 

lingkungan hidup kesehariannya. 

Untuk itu peneliti kualitatif sedapat 

mungkin berinteraksi secara dekat 

dengan informan, mengenal secara 

dekat kehidupan mereka, mengikuti 

dan mengerti alur kehidupan 

informan secara apa adanya. 
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Pemahaman akan simbol-simbol dan 

bahasa asli masyarakat menjadi salah 

satu kunci keberhasilan penelitian ini. 

Ada beberapa pertimbangan 

penulis dalam memilih metode 

kualitatif yaitu: pertama, 

menyesuaikkan metode kualitatif 

lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan yang jamak. 

Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakekat antara peneliti 

dengan responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dengan 

pola-pola nilai yang dihadapi. Hal ini 

akan memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan Kehidupan 

Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pedagang Kaki Lima disekitar makam 

Gus Dur, itu dikarenakan dengan 

kemudahan dalam bertemu atau 

berhadapan langsung dengan 

responden maka peneliti akan dengan 

mudah melakukan wawancara untuk 

mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap, selain itu dengan sifat 

kualitatif yang alamiah atau apa 

adanya maka dalam penelitian ini 

akan lebih mudah dalam 

menggambarkan masalah-masalah 

yang diteliti. 

Penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha 

menggambarkan masalah-masalah 

yang diteliti sesuai dengan keadaan 

dengan apa adanya, yaitu tanpa 

ditambah dan dikurangi. Selanjutnya, 

dilakukan penafsiran terhadap data 

yang ada sebagai solusi masalah yang 

muncul dalam penelitian. 

Penggunaan pendekatan deskriptif 

dalam penelitian ini dengan tujuan 

dapat menggambarkan fenomena-

fenomena atau gejala-gejala yang 

aktual untuk mengetahui apa makna 

yang terjadi dalam Kehidupan Sosial 

Ekonomi komunitas Pedagang Kaki 

Lima (PKL) disekitar makam Gus 

Dur, serta bagaimana dampak adanya 

makam terhadap kehidupan 

masyarakat Tebuireng, yang ada 

disekitar makam. Penelitian kualitatif 

adalah meneliti informan atau sebagai 

subjek penelitian dalam lingkungan 

hidup kesehariannya. Untuk itu 

peneliti sedapat mungkin berinteraksi 

secara dekat dengan informan, 

mengenal secara dekat dunia 

kehidupan mereka, mengamati alur 

kehidupan informan atau responden 

dengan apa adanya. 
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Penelitian dilaksanakan di 

Dusun Tebuireng Desa Cukir yang 

merupakan sebuah desa yang ada di 

Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang. Desa Cukir memiliki luas 

wilayah 3,7 km2 dan terbagi atas 

beberapa dusun dan salah satu dusun 

yang ada di wilayah Kelurahan Cukir 

adalah Dusun Tebuireng. 

Tebuireng, nama sebuah 

pendukuhan yang termasuk wilayah 

administratif Desa Cukir, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang, berada 

pada kilometer 8 dari kota Jombang 

ke arah selatan. Nama pendukuhan 

seluas 25,311 hektar ini, kemudian 

dijadikan nama pesantren yang 

didirikan oleh KH. M. Hasyim 

Asy’ari yang tidak lain adalah kakek 

dari Gus Dur. 

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah komunitas sektor infornal 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada 

di Dusun Tebuireng Desa Cukir 

Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang sebanyak 20 orang. 

Sampel 

Tehnik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan 

Accidental Sampling. Accidental 

Sampling merupakan cara 

pengambilan sampel dengan 

mengambil responden atau kasus 

yang kebetulan ada atau tersedia.  

Dalam hal ini, sesuai dengan 

penjelasan diatas maka peneliti akan 

melakukan pengambilan sampel 

dengan cara bertanya pada responden 

ke responden lain. Contohnya, 

peneliti hanya mengetahui dua 

responden yang menurut penilaian si 

peneliti dapat dijadikan sampel, 

setelah itu peneliti akan menanyakan 

pada responden siapa-siapa lagi 

tokoh-tokoh masyarakat yang dapat 

dijadikan responden. Adapun 

masyarakat yang akan dijadikan 

responden yakni 2 tokoh masyarakat 

yang menurut penilaian peneliti 

merupakan orang yang tepat untuk 

dijadikan narasumber, setelah itu 

berhubung peneliti tidak mengetahui 

siapa saja yang akan tepat dijadikan 

responden maka peneliti akan 

menanyakan siapa saja yang tepat 

untuk dijadikan responden. 

Untuk memperoleh data 

sebagai bahan dalam penelitian, 

peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yakni : 

1. Library Research, yakni suatu 

penelitian dengan cara 

mengumpulkan berbagai bahan 
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bacaan atau literatur, dokumen 

serta media massa yang ada 

hubungannya dengan penulisan 

penelitian. Disini peneliti 

mempelajari teori, informasi serta 

mengumpulkan bahan bacaan yang 

berhubungan dengan penelitian 

guna kelengkapan, keakuratan data 

serta sebagai pembanding 

sehingga akan memperkaya hasil 

penelitian mengenai Kehidupan 

Sosial Ekonomi komunitas 

Pedagang Kaki Lima (PKL) 

disekitara makam Gus Dur Dusun 

Tebuireng Desa Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang. 

2. FieldWork Research, yakni 

mengumpulkan data dari 

penelitian yang dilakukan secara 

langsung di lapangan yakni di 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang.  Untuk mempermudah 

penelitian di lapangan, perlu 

ditentukan teknik pengumpulan 

data agar yang dihimpun dapat 

efektif dan efisien. Data-data yang 

dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data seperti 

wawancara dengan informan yakni 

tokoh-tokoh masyarakat, 

komunitas Pedagang Kaki Lima 

yang sejak awal ada dan karyawan 

makam Gus Dur. 

3.  Tebuireng Jombang, dokumentasi 

dan observasi dikumpul untuk 

dipilah-pilah mana yang dapat 

mewakili dari semua data yang 

diperoleh, sehingganya data-data 

akan menjadi akurat. 

4. Teknik wawancara terstruktur, 

yakni metode pengumpulan data 

dimana peneliti menyiapkan 

pertanyaan terlebih dahulu yang 

akan ditujukan dalam 

wawancaranya nanti. Pada tahap 

ini, peneliti mewawancarai tokoh-

tokoh masyarakat yang dominan 

serta paham dengan masalah yang 

akan diteliti. Dengan wawancara 

ini maka peneliti akan 

mendapatkan informasi yang 

lengkap serta dapat mendalami 

masalah yang diteliti. Selain itu 

data yang didapatkan oleh peneliti 

merupakan data yang apa adanya, 

bukan rekayasa maupun karangan 

semata. 

Dalam melakukan wawancara, 

penulis menyediakan alat yang 

diperlukan serta akan menjadi 

bukti bahwa penulis telah 

melakukan wawancara dengan 
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informan. Alat-alat tersebut antara 

lain: 

 Kamera. Kamera ini 

digunakan untuk mengambil 

gambar para informan atau 

narasumber serta untuk 

mengambil gambar proses 

Kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat (Pedagang Kaki 

Lima)disekitaran makam Gus 

Dur Tebuireng Jombang, 

dengan adanya gambar 

tersebut maka dapat dijadikan 

bukti bahwa penulis telah 

melakukan penelitian. 

 Buku Catatan dan Pena. Buku 

catatan dan pena ini akan 

digunakan untuk mencatat 

data yang penting yang 

mencakup tema penelitian, 

selain itu untuk mencatat hasil 

wawancara dengan responden. 

5. Observasi. Observasi yakni teknik 

pengumpulan data dengan cara 

mencatat fenomena yang 

dilakukan secara sistematis, 

pengamat dapat dilakukan secara 

terlibat atau non partisipatif. 

Sehingga ketika peneliti 

menemukan kendala atau terdapat 

kekurangan dalam penelitian maka 

peneliti dapat dengan mudah 

kembali ke lapangan untuk 

membenahi dan menjawab 

permasalahan yang belum selesai. 

Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan observasi lokasi, 

masyarakat, keadaan serta perilaku 

masyarakat dalam kehidupan 

sosial ekonomi komunitas 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

sekitaran makam Gus Dur Dusun 

Tebuireng Desa Cukir Kabupaten 

Jombang. 

6. Dokumentasi, yakni teknik 

pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek 

penelitian. Dokumen dapat berupa 

catatan kecil, buku harian, surat 

pribadi, foto dan dokumen lain. 

Dengan dokumentasi ini dapat 

digunakan sebagai bukti dalam 

pengujian serta sangat sesuai 

dengan penelitian kualitatif yang 

bersifat natural. 

 
Menurut Bogdad dan Biklen  

yang mengatakan bahwa kegiatan 

analisis data bagi penelitian kualitatif 

dalam menelaah data, menata 

membagi menjadi satu-satuan yang 

dapat dikelola, mensintesis, mencari 

pola, menemukan apa yang 

bermakna, dan apa yang akan diteliti, 

dan diputuskan oleh peneliti untuk 
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dilaporkan. Namun dalam penarikan 

kesimpulan masih bersifat sementara, 

ini dikarenakan penulis masih akan 

melakukan perbaikan-perbaikan 

selanjutnya. 

 

PEMBAHASAN 

Kehidupan Sosial Ekonomi 

komunitas Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di sekitar makam Gus Dur 

sebelum adanya makam pada 

dasarnya setiap masyarakat memiliki 

kehidupan berbeda-deda,terutama 

dalam bidang ekonomi. Ekonomi 

dikenal sebagai suatu usaha dalam 

pembuatan keputusan dan 

pelaksanaanya yang berhubungan 

dengan pengalokasian sumberdaya 

masyarakat (rumahtangga dan 

pembisnis/perusahaan) yang terbatas 

diantara berbagai anggotanya, dengan 

mempertimbangkan kemampuan, 

usaha,dan keinginanmasing-masing. 

Dengan kata lain ekonomi merupakan 

usaha sadar yang mau tidak mau 

masyarakat tidak lepas dengan yang 

namanya ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, bahwa komunitas 

pekerja sektor informa yang ada di 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

sebelum adanya makam Gus Dur 

sebagian dari mereka melakukan 

pekerjaan sebagai petani, buruh tani, 

buruh pabrik, buruh cuci. Pekerjaan 

tersebut dilakukan oleh laki-laki dan 

untuk perempuan hanya sebagai ibu 

rumah tangga, walau kehidupan 

masyarakat pekerja sektor informa di 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

sebelum adanya makam gus dur bisa 

dibilang tidak ada yang namanya 

perubahan dari segi ekonomi namun 

masyarakat pekerja sektor informa 

tetap merasa bersyukur dengan apa 

yang letah alam hasilkan buat 

mereka, walau hasil panen yang 

mereka tanami tidak bisa di jual ke 

desa lain, setidaknya dari hasil panen 

mereka bisa bertahan hidup, dan 

sebagian dari Pedagang Kaki Lima 

mereka hanya pendatang dari 

berbagai desa. 

Berdasarkan hasil observasi 

tentang Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Pedagang Kaki Lima 

(PKL)  Dusun Tebuireng Desa Cukir 

sebebelum adanya makam Gus Dur, 

maka didapatkan hasil penelitian 

berupa keadaan kehidupan yang 

meliputi. Kondisi Sosial, Keadaan 

Ekonomi, Keadaan pendidikan, yang 

dapat dilihat pada penjelasan dibawah 

ini. 
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1. Kondisi sosial 

Kondisi sosial suatu 

masyarakat selalu berkaitan dengan 

keadaan kehidupan masyarakat 

disuatu wilayah. Kondisi kehidupan 

masyarakat ini dapat dilihat dari segi 

ras dan etnis yang ada di wilayah itu, 

mata pencaharian penduduknya, 

agama yang di anut, tingkat 

kesejahteraan, nilai atau norma yang 

dianut oleh masyarakat, dan lain 

sebagainya. Kondisi sosial 

selanjutnya memang tidak terlepas 

dari kondisi fisik wilayah tersebut 

Kondisi sosial masyarakat 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

sebelum adanya makam Gus Dur, 

pekerjaan yang dilakoni oleh warga 

Dusun Tebuireng Desa Cukir yaitu 

petani, buruh pabrik, makanan yang 

mereka makan pun hasil dari panen 

yang mereka dapatkan. Ketiadaan 

akses jalan yang kurang memadai, 

menjadikan masyarakat Dusun 

Tebuireng Desa Cukir pada saat itu 

sangatlah awam, karna jika 

masyarakat sakit hanya 

mengandalkan mantri kesehatan. 

Berarti pekerjaan yang menjadi 

pokok penghidupan 

pekerjaan/pencaharian utama mereka 

yang dikerjakan untuk biaya sehari-

hari sebelum adanya situs Gus Dur. 

Dengan kata lain sistem mata 

pencaharian mereka adalah cara yang 

dilakukan oleh sekelompok orang 

sebagai kegiatan sehari-hari guna 

usaha pemenuhan kehidupan, dan 

menjadi pokok penghidupan bagi 

mereka semua. 

2. Kondisi Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi 

merupakan cerminan tingkat produksi 

dan konsumsi suatu wilayah, kondisi 

ekonomi sendiri dapat mempengaruhi 

pendapatan atau beban dari suatu 

penghasil, sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

ekonomi didalam suatu wilayah. 

Setiap orang berbeda-beda hal ini 

bisa kita lihat dari bagaimana cara 

masyarakat memenuhi kebutuhannya. 

Masyarakat Dusun Tebuireng Desa 

Cukir yang awam tentunya memiliki 

pengertian ekonomi berbeda dengan 

masyarakat 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

saat ini, demikian halnya dengan cara 

mereka memenuhi kebutuhan dimana 

kehidupan pada massa itu tidak 

terlalu mengedepankan masalah 

kebutuhan primer. Sementara itu 

kebutuhan primer adalah kebutuhan 

yang sangat harus terpenuhi, artinya 
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apabila kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi, maka manusia akan 

mengalami kesulitan dalam hidupnya. 

Misalnya: sandang, pangan, papan, 

juga pekerjaan. 

3. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan bertujuan untuk 

menciptakan seseorang yang 

berkwalitas dan berkarakter, sehingga 

memiliki pandangan yang cukup luas 

kedepan untuk mencapai suatu cita-

cita yang di harapkan dan mampu 

beradaptasi secara cepat dan tepat di 

dalam suatu lingkungan juga untuk 

menciptakan kemandirian masyarakat 

perlu membangun kecerdasan melalui 

peningkatan pendidikan, namun 

realita yang ada di dalam masyarakat 

Dusun Tebuireng Desa Cukir 

khususnya komunitas Pedagang Kaki 

Lima (PKL) sebelum adanya makam 

Gus Dur perubahan dalan struktur 

adalah perubahan jumlah penduduk, 

perubahan status sosial, perubahan 

pelapisan sosial, sedangkan 

perubahan dalam fungsi sosial antara 

lain anak yang seharusnya sekolah, 

terpaksa harus ikut bekerja bersama 

ayah dan ibu di ladang/sawah. Bagi 

sebagian orang di Dusun Tebuireng 

Desa Cukir, pengalaman kehidupan 

sehari-hari lebih berarti daripada 

pendidikan formal. Sehingga 

masyarakat Dusun Tebuireng Desa 

Cukir pada masa itu lebih 

mengedepankan pekerjaan dibanding 

pendidikan formal. Namun semua itu 

berubah karna beriringnya waktu, 

setelah adanya pembangunan situs 

makam Gus Dur Tebuireng Jombang. 

 

Kehidupan Sosial Masyarakat 

(Pedagang Kaki Lima) Dusun 

Tebuireng Desa Cukir Setelah 

adanya makam situs Gus Dur 

Bertambahnya jumlah 

penduduk menyebabkan semakin 

banyaknya pula penduduk yang ada 

di Dusun Tebuireng Desa Cukir 

sehingga banyak penduduk yang 

mencari pekerjaan, dulunya memang 

mereka masih mau menjadi petani 

akan tetapi beriringnya waktu dan 

karna pengaruh modernisasi, kini 

masyarakat lebih mengeluti pekerjaan 

yang menurut mereka pantas dan 

menguntungkan baik dirinya maupun 

keluarganya, dengan berdirinya 

makam Gus Dur pula, mereka bukan 

hanya sebagai buruh pabrik ataupun 

petani, namun ada juga sebagian 

masyarakat memilih untuk bekerja 

sebagai pekerja sektor informal di 

sekitaran makam Gus Dur. Pengaruh 

modernisasi yang masuk di Dusun 
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Tebuireng Desa Cukir ini membut 

masyarakat lebih keras dalam 

mencari nafkah, misalnya sebagian 

dari mereka lebih memilih membuka 

usaha kecil-kecilan, 

Penghasilan pekerja informal 

juga tidak kalah dengan penghasilan 

buruh pabrik atau buruh tani. 

Perubahan-perubahan yang terjadi 

pada masyarakat Dusun Tebuireng 

Desa Cukir merupakan gejala yang 

normal. Pengaruhnya bisa menjalar 

dengan cepat ke bagian-bagian 

kalangan masyarakat lain berkat 

adanya komunikasi modern. Berupa 

pembangunan area makam Gus Dur 

menjadikan adanya perubahan dalam 

masyarakat Dusun Tebuireng Desa 

Cukir namun, sekarang perubahan-

perubahan berjalan dengan sangat 

cepat. 

Setiap manusia selama hidup 

pasti mengalami yang namanya 

perubahan. Perubahan dapat berupa 

pengaruhnya terbatas maupun luas, 

perubahan yang lambat dan ada 

perubahan yang berjalan dengan 

cepat. Perubahan dapat mengenai 

nilai dan norma sosial, pola-pola 

perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial dan 

sebagainya. 

Kini sebagian penduduknya 

yang didominasi oleh pendatang dari 

berbagai desa yang ada di sekitar 

Dusun Tebuireng. Ini artinya 

masyarakat dari luar dapat 

mempengaruhi laju cepatnya 

perubahan sosial mereka. 

 

Perkembangan komunitas 

(Pedagang Kaki Lima) sekitar 

makam Gus Dur 

Setiap pembangunan akan 

mengalami yang namanya perubahan 

dan mengalami dampak bagi 

masyarakat yang mengalami hasrat 

dalam meningkatkan teknologi dari 

perkembangan pengetahuan manusia, 

seperti halnya makam Gus Dur yang 

berdiri di Tebuireng Jombang 

tepatnya di Dusun Tebuireng Desa 

Cukir yang memiliki dampak 

perkembangan yang cukup baik 

untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). 

1. Aspek Pendidikan 

Dilihat dari aspek pendidikan 

apakah munculnya Pedagang Kaki 

Lima (PKL) dalam masyarakat 

mempunyai dampak yang positif 

terhadap kelangsungan pendidikan 

anak para Pedagang Kaki Lima 
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(PKL). Pendidikan adalah masalah 

setiap orang, karena setiap orang 

sejak dahulu hingga sekarang tentu 

memerlukan pendidikan khususnya 

pada anak-anaknya. 

2. Aspek Pendapatan 

Dilihat dari aspek pendapatan, 

penghasilan adalah tambahan 

kemampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

ekonominya dalam suatu periode 

tertentu, sepanjang tambahan 

kemampuan ini berupa uang atau 

dapat dinilai dengan uang. 

Pendapatan yang hasilkan oleh 

komunitas Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di sekitaran makam Gus Dur 

menambah tingkat kesejahteraan dan 

mengurangi tingkat pengangguran. 

 
Faktor-faktor penyebab Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di sekitaran 

makam Gus Dur 

Keterlibatan Masyarakat 

dalam melakukan perannya sebagai 

pencari nafkah yaitu bekerja sebagai 

Pedagang Kaki Lima  tentunya tidak 

hanya terjadi begitu saja akan tetapi 

karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor penyebab diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor pendidikan 

Jika dilihat dari tingkat 

pendidikan Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Adapun keadaan responden 

berdasarkan pendidikan disajikan 

pada pada tabel berikut: 

 
Tabel 2 Responden Berdasarkan 
pendidikan 

 

Pendi
dikan 

Kriteria Jumlah 

Tamat Tidak 

tamat 

N % N % N % 

SD 2 10 10 50 12 60 

SMP 1 4 3 15 4 20 

SMA 4 20 - - 4 20 

Total 20 100 

Sumber: Data Primer yang diolah 2015 

 
Dari hasil responden 

berdasarkan pendidikan terakhir yang 

paling banyak bekerja sebagai  

Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar 

makam Gus Dur adalah yang 

berpendidikan akhirnya Tidak tamat 

SD, dikarnakan bekerja didalam 

bidang pekerjaan ini tidak 

memerlukan seseorang yang 

mempunyai tingkat intelektual juga 

kemampuan skill yang tinggi, pekerja 

sektor informal Pedagang Kaki Lima 

yang dibutuhkan hanya seseorang 

yang memiliki kemauan yang tinggi 

juga mau bekerja keras, dan mampu 

menjalankan penjualannya dan 

mendapatkan hasil yang setimpal. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Umi (Penjual Nasi Bungkus). 
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2. Faktor ekonomi 

Dalam konteks ini 

keterlibatan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) dalam mencari nafkah yaitu 

disebabkan oleh adanya keadaan 

ekonomi rumah tangga mereka yang 

mengharuskan untuk ikut serta dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari keluarga. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan bahwa 

faktor ekonomi menjadi salah satu 

alasan masyarakat untuk melakukan 

pekerjaan sebagai pelaku Pedagang 

Kaki Lima (PKL).  Selain karena 

adanya kesulitan ekonomi yang 

dihadapi keluarga sehingga 

menjadikan mereka harus melakukan 

pekerjaan sebagai penjual jajanan 

kue, walau umur ibu Nonoi sendiri 

tergolong sudah tua. 

3. Faktor keinginan  

Pedagang Kaki Lima (PKL) 

untuk mandiri dalam hal ekonomi 

Adanya keinginan masyarakat untuk 

bisa mandiri dalam hal finansial 

menyebabkan mereka melakukan 

pekerjaan sebagai Pedagang Kaki 

Lima. Harapan mereka dengan 

adanya makam Gus Dur di desa 

mereka bisa memperoleh penghasilan 

yang nantinya akan digunakan untuk 

membiayai kebutuhan yang mereka 

inginkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada pembahasan sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pekerjaan sebagai Pedagang Kaki 

Lima (PKL) adalah salah satu 

alternatif yang ditempuh oleh 

masyarakat Dusun Tebuireng Desa 

Cukir demi menopang 

perekonomian keluarga. 

2. Perkembangan masyarakat 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

sekitar Makam Gus Dur yaitu 

setelah adanya situs makam, 

sebagian masyarakat yang dulunya 

bekerja sebagai petani, buruh tani, 

buruh pabrik,  kini masyarakat 

bisa menambah pendapatan 

ekonomi, dengan cara bekerja 

sebagai  Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di sekitaran makam Gus 

Dur. 

3. Terdapat tiga faktor yang menjadi 

penyebab masyarakat memilih 

bekerja sebagai Pedagang Kaki 

Lima(PKL) diantaranya adalah: 

a. Faktor pendidikan, 
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b. Faktor ekonomi, 

c. Faktor keinginan masyarakat 

untuk mandiri dalam hal 

ekonomi 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di 

atas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pengawasan dan 

peringatan terhadap pedagang di 

dalam area situs makam yang ikut 

menggelar dagangan di kaki lima, 

karena selain hal ini bisa 

mempengaruhi pedagang di kios 

dalam pasar yang lain untuk 

mengikuti apa yang mereka 

lakukan, juga bisa menyebabkan 

semakin banyak PKL dan 

membuat kemacetan di sepanjang 

bahu jalan Irian Jaya yang 

merupakan jalan akses Jombang - 

Malang. 

2. Hendaknya mampu bertindak lebih 

bijak dalam berkonsumsi. Serta 

hendaknya mulai belajar tentang 

investasi serta kerukunan, 

kerjasama, kepercayaan yang 

dimiliki oleh komunitas pedagang 

kaki lima sebagai modal utama 

dalam perdagangan,  hendaknya 

selalu dijaga dan dilestarikan 

jangan sampai tercemar oleh 

orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab, seperti 

investor  dan para pengusaha 

eksternal yang hanya berorientasi 

pada keuntungan semata. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin  

melakukan  penelitian,  hasil 

penelitian ini dapat     digunakan 

sebagai acuan sehingga mampu 

mengembangkan hasil dengan 

lebih baik, sehingga dapat lebih 

menyempurnakan hasil penelitan 

ini. 
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Abstrak 

 
Landasan pendidikan bangsa Indonesia adalah Pancasila, dan landasan pendidikan ekonominya 

adalah Ekonomi Kerakyatan (EKORA) yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 

dan dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Ada 4 konsep dasar Ekonomi Kerakyatan yakni 

(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4 konsep dasar yang 

menjadi landasan Pendidikan ekonomi yang kemudian dikembangkan dan diajarkan. sehingga 

pembelajaran ekonomi yang diajarkan tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari konsep 

ekonomi ala kapitalisme tetapi juga adanya etika dan moralitas ekonomi yang implementasinya 

bersumber dari Pancasila, dan ekonomi yang mengutamakan kultur budaya bangsa Indonesia  

yang berjiwa sosialisme tinggi yakni perekonomian yang lebih mementingkan kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

 

Keywords: Ekonomi Kerakyatan, Landasan Pendidikan Ekonomi 

 

Perkembangan arus pada era 

globalisasi saat ini berdampak pada 

sistem ekonomi Indonesia dan juga 

pada pendidikan ekonomi. Pasalnya 

penerapan sistem ekonomi Indonesia 

yang mengadopsi teori-teori Barat 

konsepnya dipakai hanya untuk 

pertumbuhan saja, dan tidak bisa 

digunakan untuk pemerataan. 

Sedangkan tujuan pembangunan 

ekonomi nasional adalah untuk 

mencapai keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat indonesia, artinya 

perekonomian Indonesia tidak hanya 

sekedar mencari keuntungan atau 

material dari konsep ekonomi ala 

kapitalisme tetapi juga adanya etika 

dan moralitas ekonomi yang 

implementasinya bersumber dari 

Pancasila, dan ekonomi yang 

mengutamakan kultur budaya bangsa 

Indonesia yang berjiwa sosialisme 

yang tinggi yakni perekonomian yang 

mengutamakan keadilan dan lebih 

mementingkan kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

Teori-teori ekonomi Barat 

yang ada sesuai apabila diterapkan di 

negara-negara berkembang seperti di 

Amerika dan Inggris. Tetapi tidak 

mailto:hajjahmiftahu15@gmail.com
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sesuai bila diterapkan di Indonesia. 

Hal yang menjadi pertimbangan 

sistem Ekonomi Indonesia berbeda 

adalah Indonesia merupakan bangsa 

yang Multikultural dan jiwa 

sosialisme yang tinggi sehingga 

faktor inilah yang menjadi alasan 

mengapa teori-teori Neo-klasik tidak 

sesuai bila diterapkan di Indonesia. 

Begitu juga dengan pendidikan 

ekonomi kita saat ini yang terjadi 

adalah Mainstream Ekonomi yakni 

pembelajaran ekonomi yang berkiblat 

pada ekonomi Barat, hal ini dapat 

dilihat dalam dunia pendidikan dari 

jenjang pendidikan tingkat dasar 

sampai perguruan tinggi yang 

dipelajari adalah ekonomi Barat ala 

Neoliberalisme dan bukan 

pembelajaran ekonomi yang berciri 

khas Indonesia yakni ekonomi 

Kerakyatan. 

Melalui jalur Pendidikan yang 

merupakan langkah awal untuk 

meluruskan kembali kesalahan dalam 

pembelajaran ekonomi dewasa ini 

dianggap sebagai alternatif yang 

mampu merubah sistem ekonomi 

Indonesia yang Kapitalisme menjadi 

sitem ekonomi Kerakyatan. 

Pendidikan dilihat dari disiplin ilmu 

ekonomi merupakan usaha 

penanaman modal insani. Sehingga 

dengan modal manusia inilah 

nantinya dapat merubah sistem 

ekonomi bangsa, dengan cara 

mengajarkan dan merubah kiblat 

pendidikan ekonomi Barat menjadi 

ekonomi Kerakyatan. Ekonomi 

Kerakyatan adalah sistem ekonomi 

yang berbasis pada kekuatan ekonomi 

rakyat.  

Ekonomi yang berciri khaskan 

Indonesia ini berbeda dengan 

ekonomi Neoliberalisme, kapitalisme 

dan sosialisme. Ada empat konsep 

dasar yang dimiliki ekonomi 

kerakyatan atau Demokrasi ekonomi 

yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 

33 yakni (1) perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas 

azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara 

dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara; 

dan (3) bumi, air, dan segala 

kekayaan yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari undang-

undang Dasar pasal 33 jelas 

bahwasanya perekonomian telah 

diatur sedemikian rupa untuk 

menciptakan masyarakat yang adil 
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dan makmur. Dengan sistem ekonomi 

pancasila yang berlandaskan pasal 33 

ayat, jika sistem pancasila dikatakan 

sebagai caranya maka pasal 33 ayat 1 

merupakan alat untuk mencapai 

tujuannya. Peran negara sangat 

penting dalam pelaksanaan sistem 

ekonomi kerakyatan. Ekononomi 

kerakyatan ini memiliki nilai-nilai 

yang mengacu pada pancasila sebagai 

unsur intrinsiknya yang bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur. 

 

Landasan Pendidikan Ekonomi 

Indonesia 

Landasan sistem pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) adalah Pancasila 

dan UUD 1945 hal ini ditetapkan 

dalam Pasal 2 UU-RI No. 2 Tahun 

1989. Selanjutnya rincian lebih lanjut 

tentang hal ini ditegaskan bahwa 

pembangunan nasional termasuk di 

bidang pendidikan, adalah 

pengalaman Pancasila. Pancasila 

sebagai sumber dari segala gagasan 

mengenai wujud manusia dan 

masyarakat yang dianggap baik, 

menjadi sumber dari segala sumber 

nilai yang menjadi pangkal serta 

muara dari setiap keputusan dan 

tindakan dalam pendidikan. Pancasila 

menjadi sumber sistem nilai hidup 

bangsa Indonesia baik dalam bidang 

pendidikan maupun bidang 

pembangunan. Dengan kata lain 

Pancasila sebagai landasan sistem 

pendidikan Nasional juga merupakan 

landasan Sistem pembangunan 

Nasional. Pancasila yang menjadi 

landasan pendidikan dan 

pembangunan ekonomi Nasional 

merupakan Tujuan Nasional Negara 

Republik Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan tujuan pendidikan nasional 

yakni menjadikan bangsa Indonesia 

berjiwa pancasila, dan bertindak 

berdasarkan moral pancasila baik 

dalam berkehidupan sosial maupun 

dibidang ekonomi. 

Berdasarkan ketetapan MPRS 

tahun 1966 memuat rumusan 

konstitusional Pancasila sebagai dasar 

negara dan merupakan ketentuan bagi 

pembangunan perekonomian. 

Ekonomi Pancasila atau lebih dikenal 

dengan istilah ekonomi Kerakyatan 

ini bersumber pada ke-5 sila 

Pancasila dan diperkuat dengan UUD 

1945 Pasal 33 ayat 1, 2 , 3 dan 4 

kemudian dilengkapi dengan oleh 

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 beserta 

penjelasanya. 

Pancasila dan UUD 1945 

merupakan landasan pendidikan 
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ekonomi Indonesia. Sehingga 

pendidikan dan pembelajaran 

ekonomi yang di ajarkan haruslah 

sesuai dengan landasan pendidikan 

yang ada yakni pendidikan ekonomi 

kerakyatan. 

 
Konsep Ekonomi Kerakyatan 

Dalam pendidikan ekonomi 

yang di ajarkan dari konsep ekonomi 

Barat jarang sekali konsep ekonomi 

yang ditawarkan mendasarkan kepada 

moralitas, ketuhanan, kekeluargaan 

dan kebersamaan, serta 

kemanusian/humanistik. Hal ini lah 

yang kemudian dapat menciptakan 

persaingan bebas dalam berekonomi 

sehingga terjadi monopoli, 

monopsoni dan oligopoli dalam 

perekonomian. Seperti halnya dengan 

hukum rimba bahwasanya siapa yang 

kuat dialah yang berkuasa, begitupun 

yang terjadi pada perekonomian kita, 

pada akhirnya yang terkuatlah yang 

berkuasa. Dari perekonomian yang 

demikian maka akan timbulah 

kesenjangan yang sangan timpang 

antara orang kaya dan orang miskin. 

dan cita-cita bangsa Indonesia yakni 

mencapai keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia sukar untuk tercapai. 

Pelaksanaan ekonomi 

kerakyatan berorientasi pada sila-sila 

pancasila yakni pada sila I ekonomi 

harus mendasarkan diri pada moral, 

karena Tuhanlah sesungguhnya 

pemilik dan penguasa atas semuanya, 

sila ke-II ekonomi itu harus bersifat 

manusiawi dan adil serta, sila ke-III 

adalah bentuk nasionalisme ekonomi 

bahwa setiap kebijakan harus sejalan 

dengan napas nasionalisme, sila ke-

IV merupakan bentuk prinsip 

demokrasi ekonomi, dan sila ke-V 

sudah jelas bahwa tujuanya adalah 

mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Jika di jabarkan secara detail 

maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya sila pertama dan kedua 

adalah sebagai dasar berekonomi 

yakni moral dan kemanusiaan; sila 

tiga dan empat itu merupakan 

caranya, yakni berupa nasionalisme 

yang demokratis;  dan sila kelima 

merupakan tujuanya yakni 

mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Sehingga 

dapat tercapainya tata, titi, tentrem, 

kerta rahardja, benar-benar adil dan 

makmur. 

Ekonomi kerakyatan ini bukan 

hanya ekonomi yang pro-rakyat 

miskin saja tetapi seluruh lapisan 

masyarakat. Konsep dari ekonomi 
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kerakyatan adalah membentuk sistem 

ekonomi yang demokrasi, dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakayat. Empat 

prinsip dasar ekonomi kerakyatan 

adalah sebagai berikut: (1) 

Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan, (2) Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara  

dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara,  

dan (3) Bumi,  air,  dan segala 

kekayaan yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (4) 

Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

Dari undang-undang Dasar 

pasal 33 jelas bahwasanya 

perekonomian telah diatur sedemikian 

rupa untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur yakni dengan 

sistem ekonomi Kerakyatan. 

Berdasarkan ke empat prinsip tersebut 

dapat dilihat bahwasanya peran 

pemerintah sangat penting dalam 

mengatur dan menggerkan roda 

perekonomian, tetapi bukan berarti 

kekuasaan sepenuhnya terletak pada 

pemerintah, melainkan dipergunakan 

kembali untuk kepentingan rakyat 

sehingga dapat mencapai 

kemakmuran dan keadilan. 

Konsep dasar dari ekonomi 

kerakyatan tidak hanya sebatas 

mengatur melainkan ikut serta dalam 

menjamin kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat dan 

mencegah adanya penindasan yakni 

adanya monopoli dari kaum kapitalis. 

Kemudian efesiensi ekonomi 

kerakyatan berdasarkan pada 

keadilan, partisipasi dan 

berkelanjutan. Sistem ekonomi 

kerakyatan juga memberdayakan 

koperasi sebagai wahana dan wadah 

bagi kegiatan ekonomi atau usaha 

kecil dan menengah. 

Substansi dari ekonomi 

kerakyatan adalah pemerataan 

penguasaan faktor produksi, hal ini 

sebagai proses mendemokratisasi dan 

juga sebagai upaya untuk mencegah 

adanya monopoli. Karakter dasar dari 

ekonomi kerakyatan adalah pola 

hubungan yang bersifat hubungan 
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kemitraan, sehingga bukan lagi 

menggunakan istilah buruh dan 

majikan. Dan karakter utama dari 

ekonomi kerakyatan adalah 

mengubah sifat individualis dan 

kapitalis dari sistem perekonomian 

Indonesia. 

Selain Pancasila dan Pasal 33 

ayat 1, 2, 3, dan 4 ekonomi 

kerakyatan juga dilengkapi oleh Pasal 

27 ayat 2 dan Pasal 34, peran  negara 

dalam sistem ekonomi kerakyatan 

antara lain meliputi lima hal  sebagai 

berikut:  (1) Mengembangkan 

koperasi, (2) Mengembangkan 

BUMN, (3) Memastikan pemanfaatan 

bumi, air, dan segala kekayaan yang 

terkandung didalamnya bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, (4) 

Memenuhi hak setiap warga negara 

untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak, dan (5) 

Memelihara fakir miskin serta anak 

terlantar. 

Ekonomi kerakyatan juga 

sebagai ekonomi yang bersifat 

humanistik yang mendasarkan pada 

kesejahteraan dan keadilan 

masyarakat, perekonomian yang 

memperjuangkan kesejahteraan 

seluruh bangsa dan bukan hanya 

mengejar keuntungan dan 

mengedepankan pertumbuhan tetapi 

juga pemerataan.  

 
Pendidikan Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi-ekonomi Barat yang 

bersifat individualis dan kapitalis 

mendasarkan pada pasar persaingan 

bebas, sehingga terjadinya monopoli 

dalam perekonomian. Akibatnya 

dapat menimbulkan penindasan bagi 

yang kaum lemah, serta kesenjangan 

yang timpang antara yang kaya dan 

miskin. 

Berbeda dengan ekonomi 

Barat, ekonomi Indonesia yakni 

ekonomi kerakyatan konsepnya 

mendasarkan pada etika dan 

moralitas, ketuhanan, humanistik atau 

kemanusiaan, kebersamaan dan 

kekeluargaan. Konsep yang diajarkan 

dalam ekonomi kerakyatan tidak 

hanya mengenai mencari 

keuntungan/material dan juga bukan 

masalah rugi melainkan etika dan 

moral humanistik/kemanusiaan, serta 

kultur budaya kekeluargaan dan 

kebersamaan.  

Pembelajaran ekonomi 

kerakyatan mengajarkan bahwasanya 

bukan hanya untung dan rugi dalam 

istilah jawa juga disebutkan “Tuna 

Satak Bati Sanak” yang artinya rugi 

satu tak (satu ukuran uang /segepok 
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uang) tidak menjadi masalah karena 

keuntunganya adalah memperoleh 

keluarga. Sehingga rugi material/uang 

dianggap tak menjadi masalah karena 

mendapat sodara lebih 

menguntungkan dibandingkan uang. 

Karena dikemudian hari sanak atau 

saudara juga akan memberikan 

keuntungan. 

Dengan kebersamaan dan 

kekeluargaan semua permasalahan 

perekonomian akan lebih mudah dan 

ringan. Hal ini sesuai dengan istilah 

“berat sama dipikul ringan sama 

dijinjing “sehingga permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam 

perekonomian diselesaikan dan 

diatasi secara bersama-sama dengan 

cara musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Sehingga benar-benar sesuai 

dengan amanat konstitusi nasional 

yakni Pancasila dan UUD 1945 yakni 

pasal 33.  

Dalam sistem ekonomi 

Kerakyatan tidak mengenal 

mekanisme pasar sehingga tidak 

diberlakukanya monopoli dalam 

perdagangan dan perekonomian. Pada 

pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tercantum 

bahwa perekonomian disusun 

berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

Artinya perekonomian nasional 

haruslah dilaksanakan sesuai dengan 

ciri khas Indonesia dengan 

kebersamaan, yakni adanya 

keterlibatan semua anggota 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

Kepentingan ekonomi yang 

mementingkan kemakmuran bersama 

dan bukan seorang perorangan. 

Perekonomian indonesia yang 

sebenarnya yaitu harus diberlakukan 

paham kebersamaan (mutualism) 

artinya pekerjaan akan lebih ringan 

bila dilakukan secara bersama-sama, 

dan kekeluargaan (brotherhood) 

artinya adanya gotong royong antar 

anggota masyarakat, berikut 

kepentingan bersama (mutual inters) 

yang menyertainya artinya manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak bisa 

hidup sendidri sehingga 

memebutuhkan orang lain sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

membutuhkan orang lain , kemudian 

kebersamaan, kekeluargaan dan 

kepentingan bersama ini ditempatkan 

pada kedudukan  utama artinya 

perekonomian disusun bersama 

berdasarkan atas azas kekeluargaan.  

Kekeluargaan disini bukan 

sistem keluarga yang meiliki satu 

ikatan darah yang sama  yang turun 

temurun, kekeluarga disini juga 
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bukan sebagai Family Relationship 

dalam arti sempit tetapi kekeluargaan 

disini berarti semua anggota warga 

negara indonesia secara bersama-

sama ikut serta dalam  membangun 

perekonomian indonesia. Faham 

tentang pasal 33 ayat 1 pun harus 

dijelaskan secara lebih luas artinya, 

bukan hanya sekedar cocok untuk 

koperasi saja tetapi faham tentang 

perekonomian yang harus disusun dan 

dibangun secara bersama-sama untuk 

mewujudkan masyarakat yang yang 

dicita-citakan , yakni masyarakat 

yang berkeadilan sosial. 

Namun sayangnya 

pembelajaran kita yang belum sejalan 

dengan ekonomi kerakyatan dan 

masih menggunakan sumber dan 

literatur ekonomi barat. Sistem 

ekonomi Indonesia yang masih ala 

Neoliberalis maka perlu adanya 

perubahan dan pengembangan 

pembelajaran ekonomi yang mengacu 

pada Ekonomi yang berciri khaskan 

indonesia yakni Ekonomi Kerakyatan 

yang bersumber dari Pancasila dan 

UUD 1945 pasal 33 yakni pasal 1, 2 , 

dan 3. Kemudian diperkuat dengan 

Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. 

Sehingga dengan pendidikan ekonomi 

kerakyatan yang mulai di ajarkan di 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

diharapkan dapat mengubah sistem 

ekonomi bangsa 

Pengembangan dalam bidang 

pendidikan ekonomi ini tidak hanya 

melalui sebuah rancangan saja, tetapi 

juga harus benar-benar diterapkan dan 

di ajarkan di instansi sekolah-sekolah 

dari tinggkat dasar sampai perguruan 

tinggi sehingga ekonomi kerakyatan 

ini dapat menjadi dasar pembangunan 

ekonomi Indonesia. 

 
Kesalahan Pembelajaran Ekonomi 

Kesalahan dan kekeliruan 

yang terjadi selama ini dalam 

pembelajaran ekonomi adalah dengan 

mengajarkan ekonomi yang bukan 

ekonomi indonesia, tapi ilmu 

ekonomi Amerika, jika 

diklasifikasikan ada tiga kesalahan 

yakni  (1) Ekonomi yang diajarkan 

selalu mengacu pada buku kedua 

Adam Smith yang menjelaskan 

bahwa manusia adalah homo 

economicus yang hanya peduli pada 

persoalan untung rugi sehingga 

manusia menjadi serakah dan  hanya 

memeintingkan diri sendiri, padahal 

manusia adalah homo socius yang  

hidup bersama, yang mementingkan 

moral, tidak mementingkan ekonomi 
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semata, tidak selfish. (2) Pembedaan 

ekonomi dalam dua bentuk yakni 

ekonomi normatif dan ekonomi 

positif, sedangkan yang diajarkan 

selama ini adalah ekonomi positif dan 

ekonomi normatif (das sollen) 

dianggap tidak perlu. Persolanya 

ekonomi positif (das sein) dalam 

buku-buku amarika ketika diterapkan 

di Indonesia tidak lagi das sein, tapi 

das sollen artinya perlu adanya 

penyesuaian dengan penelitian-

penelitian yang harus disesuaikan 

dengan kondisi riil masyarakatnya. 

(3) Guru-guru Indonesia yang pulang 

dari luar negeri kebanyakan hanya 

mengajar secara deduktif, dan metode 

induktif tidak pernah dilaksanakan. 

Sehingga, banyak hal yang perlu 

dirombak dalam buku dan pengejaran 

ekonomi kita. Misalnya di SMP 

namanya rumah tangga yang 

diajarkan hanya semata-mata hanya 

bisa menjadi konsumen nah padahal 

rumah tangga juga bisa menjadi 

produsen tidak semata-mata hanya 

bisa berkonsumsi, kebutuhan manusia 

tidak terbatas, sedangkan alat  pemuas 

kebutuhannya hanya terbatas 

sehingga menciptakan manusia yang 

serakah. Kekeliruan itulah yang perlu 

diluruskan dalam pembelajaran 

ekonomi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode studi 

pustaka. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripikan atau 

memaparkan bagaimana ekonomi 

kerakyatan sebagai landasan 

pendidikan ekonomi seacara 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif 

ini memaparkan kejadian yang nyata 

terjadi dalam konteks sehari-hari 

tanpa dimanipulasi. Dalam 

pengumpulan data dilakukan dengan 

cara melakukan studi kepustakaan 

(Liberary Research). Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara 

membaca serta mempelajari berbagai 

jurnal ilmiah, buku, website serta 

sumber baca lainya demi memperoleh 

kerangka teori yang dapat menjadi 

landasan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teori-teori ekonomi Barat 

tidak relevan bila diterapkan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan 

Indonesia merupakan bangsa yang 

multi kulturan yang berbeda dan perlu 

adanya teori yang berbeda pula. 

Keabsahan teori-teori inilah 
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kemudian menjadi polemik sehingga 

Indonesia menemukan teori baru yang 

sesuai dengan kondisi real bangsa 

Indonesia. Negara yang sedang 

berkembang sepeti Indonesia 

sangatlah sesuai bila menerapkan 

prinsip Ekonomi Kerakyatan. 

Kesalahan pembelajaran 

ekonomi yang telah terjadi selama ini 

baik disekolah tingkat dasar maupun 

perguruan tinggi masih mempelajari 

ekonomi-ekonomi barat (Neo-

liberalisme). Hal ini dikarenakan 

belum adanya literasi khusus yang 

membahas dan mempelajari ekonomi 

pancasila khususnya yang benar-

benar menggali tentang ekonomi 

Kerakyatan terkhusus pasal 33 ayat 1 

yang berciri khaskan ekonomi 

Indonesia. Sehingga, secara tidak 

langsung pembelajaran ekonomi yang 

terjadi mengajarkan para siswa lebih 

mengenal ekonomi yang bersifat 

liberalisme, dan kondisi yang terjadi 

dalam pembelajaranpun menjadikan 

siswa lebih bersifat individulisme. 

Kondisi pendidikan ekonomi 

yang masih berkiblat pada teori-teori 

barat mengakibatkan sulitnya 

penerapan sistem ekonomi 

kerakyatan. Langkah awal yang 

dilakukan yakni dengan merubah 

sistem pendidikan ekonomi kita 

kearah sistem ekonomi Kerakyatan. 

Sehingga dengan memberikan 

pemahaman-pemahaman menenai 

ekonomi Kerakyatan dapat merubah 

Mainstream ekonomi bangsa. 

Ekonomi yang bersifat individual dan 

kapitalisme dapat dihapuskan dari 

masyarakat Indonesia sehingga 

perekonomian berdasarkan atas asaz 

kekeluargaan benar-benar dapat 

dilaksanakan. 

 

KESIMPULAN 

Pancasila sebagai landasan 

pendidikan dan sebagai landasan 

pembangunan memiliki makna 

bahwasanya dari seluruh aspek 

pembangunan baik pembangunan 

ekonomi dan pengembangan dibidang 

pendidikan, haruslah berlandaskan 

pada nilai-nilai yang tekandung dalam 

sila-sila pancasila dan juga 

berdasarkan pada UUD 1945. 

Landasan yang digunakan ekonomi 

kerakyatan yakni pancasila dan UUD 

1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang 

dilengkapi dengan Pasal 27 ayat 2 dan 

Pasal 34 beserta penjelasanya. 

Ekonomi pancasila atau lebih 

dikenal dengan istilah ekonomi 

kerakyatan merupakan ekonomi yang 
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humanistik, yang mendasarkan diri 

pada moralitas sila-sila pancasila dan 

bertujuan mencapai kesejahteraan 

seluruh bangsa. Ekonomi kerakyatan 

yang berbasis pada kedaulatan rakyat. 

Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. 

Pendidikan ekonomi 

kerakyatan tidak hanya mengenai 

untung dan rugi, tetapi lebih 

mengarah pada moralitas dimana 

siswa diajarkan untuk tidak serakah 

dan bersifat humanistik/kemanusiaan 

serta mementingkan kebersamaan dan 

kekeluargaan. 
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Abstrak 

 
Pendidikan keluarga adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya, hasil-hasil 

yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah 

maupun dalam masyarakat. Socio-economic status adalah peringkat atau stratifikasi secara 

sosial-ekonomi. Literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang 

karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang 

terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih menunjukkan relatif 

kurang tinggi. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang dan 

menggambarkan bagaimana mereka menghabiskan waktu dan uangnya. Pola hidup hemat tidak 

hanya bisa diterapkan pada orang dewasa atau usia yang sudah matang, atau seseorang yang 

telah memiliki penghasilan saja. Namun bisa juga diterapkan di segala usia, mulai dari usia dini 

pada anak-anak, usia remaja, kehidupan orang yang yang telah berumah tangga, maupun untuk 

yang sedang menikmati masa pensiun. 

Hal ini di dukung kondisi Kota Malang terutama di Batu yang padat dengan semakin 

banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, tempat nongkrong, bioskop yang menyebar hampir di 

seluruh kota Malang terutama di Batu. Hal itulah yang menjadi simbol pergaulan bagi para 

remaja. Karena masih banyak siswa yang sikap hidupnya dibilang cukup boros dengan uang saku 

sekolah yang diberikan oleh orang tuanya. Seharusnya siswa mampu menyisihkan uang saku 

untuk ditabung, disinilah siswa mengalamin kesulitan dimana siswa sulit untuk menerapakan 

sikap hidup hemat didalam dirinya. Kebanyakan dari mereka memiliki orang tua yang status 

sosial ekonominya tergolong standart dan kebanyakan siswa tidak menghiraukan atau memikirkan 

hal tersebut, hal ini dapat dilihat dari kebanyakan siswa yang sering hura-hura, sering nongkrong 

di cafe dan belanja di mall. Tujuan pendidikan ekonomi di sekolah adalah mendidik para siswa 

agar bersikap bijak menggunakan uang saku yang diberikan oleh orang tua dalam memenuhi 

kebutuhannya. Untuk itu pembelajaran ekonomi di sekolah sudah ditanamkan mengenai hakekat 

manusia sebagai makhluk ekonomi dengan pembelajaran mengenai tindakan ekonomi yang 

rasional, motif, prinsip ekonomi, kegiatan atau tindakan ekonomi sehari-hari, perilaku konsumen 

dan produsen, manfaat nilai barang, serta pelaku ekonomi. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi Di Lingkungan Keluarga, Status Sosial Ekonomi Orang Tua, 

Financial Literacy, Gaya Hidup, Sikap Hidup Hemat 
 

 

Banyak orang setuju bahwa 

hidup hemat itu baik untuk dilakukan. 

Sejak di bangku sekolah dan mungkin 

dalam keluarga, kita sudah diajarkan 

untuk hidup dengan hemat. Namun 

apakah sudah menjalankannya dan 

tahu akan semua manfaat yang 

disebabkan dengan cara hidup 

berhemat. Jika sudah tahu dan 

kemudian menyadari betapa besar 

manfaat ini maka kami yakin akan 

dengan sendirinya menanamkan 

mailto:habybillahm10111991@gmail.com
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prinsip hidup hemat di keseharian. 

Pola hidup hemat akan menjadikan 

pribadi yang lebih matang dalam 

berfikir dan lebih berhati-hati dalam 

bertindak atau mengambil keputusan. 

Sikap hidup hemat akan mengajarkan 

untuk lebih bijak dalam mengatur 

serta mengelola keuangan. Tentunya 

tidak hanya itu, masih banyak lagi 

manfaat dalam menjalani sikap hidup 

hemat ini hingga kami membagi 

manfaat hidup hemat ke dalam tiga 

bagian besar berdasarkan orang yang 

menerima keuntungannya. Manfaat 

untuk pribadi terbebas dari perasaan 

khawatir akan masalah keuangan, 

sikap hemat menunjukkan pribadi 

yang lebih bertanggung jawab, lebih 

percaya diri dalam menghadapi masa 

depan, menjadi teladan yang baik 

untuk keluarga. 

Jika ingin mengelola masalah 

keuangan atau finansial menjadi lebih 

baik, maka perlu menerapkan sikap 

hidup hemat. Menjadi lebih baik 

disini yang dimaksud adalah keadaan 

keuangan lebih tertata, sesuai dengan 

ekspektasi rencana keuangan, serta 

pengaturan dana investasi keuangan 

sesuai dengan yang di inginkan. Sikap 

hidup hemat perlu di terapkan sejak 

dini, dapat pula ajarkan kepada anak 

sejak masih usia belia. Jadi misalnya 

dengan sikap hidup menabung, tidak 

menghabiskan keseluruhan uang 

jajan. Hal kecil semacam itu akan 

membentuk pribadi dan sifat hemat 

anak secara tidak langsung dan akan 

terus berlanjut sampai pada saat anak 

sudah dewasa nanti. Sikap hidup 

hemat tidak hanya bisa diterapkan 

pada orang dewasa atau usia yang 

sudah matang, atau seseorang yang 

telah memiliki penghasilan saja. 

Namun bisa juga diterapkan di segala 

usia, mulai dari usia dini pada anak-

anak, usia remaja, kehidupan orang 

yang yang telah berumah tangga, 

maupun untuk yang sedang 

menikmati masa pensiun. 

Remaja seringkali membeli 

sesuatu tidak berdasarkan kebutuhan 

dan kemampuan yang dimilikinya. 

Melainkan karena faktor keinginan 

dan kekhawatiran jika barang tersebut 

tidak segera dibeli maka akan 

kehabisan atau tidak mendapatkan 

tersebut. Remaja sering dijadikan 

target bagi pemasaran berbagai 

produk  industri karena karakteristik 

mereka yang labil, spesifik dan 

mudah dipengaruhi sehingga akhirnya 

mendorong munculnya berbagai 

gejala dalam perilaku yang tidak 
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wajar. Alasannya  karena  senang  

mengikuti  arus  mode, hanya  ingin  

mencoba produk baru dan ingin  

memperoleh  pengakuan  sosial. 

Keadaan tersebut mengindikasikan 

adanya kecenderungan perilaku 

konsumtif pada remaja. Perilaku 

konsumtif adalah suatu perilaku yang 

tidak lagi didasarkan pada 

pertimbangan rasional, melainkan 

karena adanya keinginan yang sudah 

mencapai taraf tidak rasional lagi. 

Perilaku konsumtif  biasanya lebih 

dipengaruhi oleh faktor emosi 

daripada rasio, karena pertimbangan-

pertimbangan dalam membuat 

keputusan untuk membeli suatu 

produk lebih menitik beratkan pada 

status sosial, mode, dan kemudahan 

dari pada pertimbangan ekonomis 

(Suprapti, 2010:54). Perilaku 

konsumtif remaja sebenarnya dapat 

dimengerti bila melihat usia peralihan 

dalam pencarian identitas diri. 

Remaja  adalah  seseorang  yang  

berada  pada  rentang  usia  12-21  

tahun dengan pembagian menjadi tiga 

masa, yaitu masa remaja awal 12-15 

tahun, masa remaja  tengah  15-18  

tahun,  dan  masa  remaja  akhir  18-

21  tahun (Monks,  dkk, 2002:262).  

Menurut Hurlock 

(1997:207), remaja merupakan usia 

peralihan dari usia anak-anak menuju 

usia dewasa. Pada usia  ini  remaja 

mengalami perubahan baik secara 

fisik maupun psikis. Sedangkan 

Sunarto (2006:68), menyatakan 

bahwa masalah tentang perilaku 

konsumtif  juga menimpa para remaja 

yang duduk di bangku SMA (Sekolah 

Menengah Atas). Perilaku konsumtif 

dapat ditelusuri melalui pemahaman 

mengenai perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen dalam membeli 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal meliputi kebudayaan, 

kelas sosial, kelompok sosial, 

kelompok referensi, keluarga, serta 

demografi. Sedangkan faktor internal 

yang mempengaruhi adalah motivasi, 

harga diri, pengamatan dan proses 

belajar, kepribadian dan konsep diri, 

serta gaya hidup (Engel dkk, 1994). 

Mendidik berarti memberikan, 

menanamkan dan menumbuhkan 

nilai-nilai pada peserta didik. Nilai-

nilai tersebut nantinya diharapkan 

akan membentuk pemikiran, sikap 

dan perilaku yang baik pada peserta 

didik tersebut. Apabila dikaitkan 

dengan ekonomi, sikap hidup hemat 
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merupakan salah satu bentuk 

implementasi penanaman sikap dan 

perilaku pada siswa. Supaya siswa 

memiliki sifat hidup hemat yang baik, 

maka pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga dan kompetensi 

guru sebagai penunjang pendidikan di 

sekolah merupakan aspek penting 

dalam pembentukan sikap hidup 

hemat. Selain itu, status sosial 

ekonomi orang tua juga 

mempengaruhi pembelajaran siswa 

dalam berperilaku hidup hemat. 

Penelitian ini sangat penting 

mengingat sikap hidup hemat adalah 

hal yang perlu ditanamkan kepada 

siswa. Oleh karena itu alangkah 

baiknya apabila kita dapat 

mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi rasionalitas 

siswa, sehingga dapat meningkatkan 

aspek-aspek tersebut. Fenomena yang 

terjadi saat ini adalah arus globalisasi 

dan perdagangan bebas begitu cepat 

masuk ke dalam masyarakat terutama 

di kalangan pelajar. Pengaruhnya 

terhadap generasi muda begitu kuat 

dalam mempengaruhi perilaku 

konsumsi, karena para generasi muda 

termasuk segmen pasar yang 

berpotensi. Pendidikan ekonomi di 

keluarga mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku konsumsi anak 

karena segala keputusan konsumsi 

bagi anak biasanya diputuskan oleh 

orang tua. Pembelajaran yang 

dilakukan guru terhadap siswa di 

sekolah juga memiliki peranan 

penting dalam mengajarkan perilaku 

konsumsi dan mengajarkan sikap 

hidup hemat siswa. 

Keluarga itu selain 

membiasakan pada anak-anaknya 

bagaimana membangun hubungan 

antara sesama seperti sopan santun, 

hormat pada orang tua, leluhur, guru, 

meningkatkan hubungan-hubungan 

baik yang luas, mereka juga mendidik 

anak-anaknya terkait dengan 

ekonomi. Pendidikan ekonomi yang 

dimaksud meliputi bagaimana 

mencari uang dengan berdagang, 

termasuk bagaimana mengelola hasil 

kekayaannya itu. Beberapa hal yang 

sempat saya amati dan ingat terkait 

dengan pendidikan ekonomi ini 

adalah:  

Pertama, keluarga ini 

mendidik kedisipinan yang tinggi. 

Anak-anaknya di lingkungan keluarga 

sudah dilibatkan dalam ekonomi. 

Sebagai keluarga pedagang, anak-

anaknya diajari membuka toko tepat 

waktu dan demikian pula 
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menutupnya. Sama sekali tidak 

dibolehkan anaknya melakukan 

kegiatan ekonomi dengan pendekatan 

”kadang-kadang”. Misalnya, kadang-

kadang buka jam 07.00 pagi, kadang-

kadang jam 07.30, dan kadang-

kadang jam 06.30, kadang jam 08.00 

dan seterusnya. Cara kerja seperti ini, 

tidak boleh. Buka toko harus 

dilakukan tepat waktu dan disiplin, 

agar bisa dijadikan pegangan bagi 

pelanggan. Pelanggan harus dilayani 

sebaik-baiknya, misalnya mereka 

datang mau beli, ternyata tokonya 

masih tutup. Kedua, dalam soal 

hitung menghitung dilakukan secara 

jelas, pasti dan terbuka. Sampai-

sampai, ketika menerima uang dari 

orang tuanya, anak harus menghitung 

terlebih dahulu sebelum memasukkan 

ke kantongnya. Uang yang diterima 

dari orang tuanya sekalipun harus 

dihitung di hadapannya, apakah sudah 

sesuai dengan yang disebutkan. 

Dengan cara seperti itu kedua belah 

pihak menjadi lebih tenang dan tidak 

akan terjadi salah paham setelahnya, 

yang diakibatkan misalnya oleh 

adanya kekeliruan hitungan. 

Kebanyakan orang, biasanya jika 

menerima uang apalagi dari orang 

tuanya, tidak selayaknya dihitung 

lagi, kawatir dianggap tidak sopan 

atau tidak percaya pada yang 

memberi. Akan tetapi dengan cara itu 

resikonya setelah berpisah, dan 

ternyata ada kekuarangan dari uang 

yang diterima itu, lalu terjadi saling 

menuduh. Ketiga, anak di keluarga 

diajari menabung. Setidak-tidaknya 

25 % dari penghasilannya harus 

ditabung pada setiap hari atau setiap 

bulan. Keperluan konsumsi maksimal 

hanya 75 % dari seluruh 

penghasilannya. Rasanya anak-anak 

pada umumnya tidak pernah diajari 

cara berpikir dan bekerja seperti ini, 

dan bahkan kadang lebih konsumtif. 

Biaya konsumsi, bagi anak-anak pada 

umumnya tidak jarang lebih besar 

dari penghasilannya. Karena itu 

muncul peribahasa, besar pasak 

daripada tiyang. Misalnya, 

pengahsilannya sehari Rp. 70.000,- 

yang dikonsumsi mencapai Rp. 

100.000,-. Kekurangannya dicari dari 

berhutang, sehingga berakibat 

hutangnya menjadi semakin 

menumpuk. Keempat, anak-anak 

dididik agar bisa menghargai 

pelanggan. Pembeli bagi pedagang 

harus dipandang sebagai raja. Oleh 

karena itu para pelanggan sebisa-bisa 

harus dipelihara sebaik mungkin. 
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Pelanggan dianggap sebuah kekayaan 

tersendiri, yang tidak boleh 

meninggalkannya. Pelanggan harus 

difungsikan sebagai juru bicara 

usahanya untuk mendapatkan 

pelanggan baru. Dalam bahasa Islam, 

mungkin sillaturrahmi harus 

dikembangkan sebaik-baiknya untuk 

memperbesar usahanya. 

Faktor status sosial ekonomi 

memiliki kekuatan yang besar dalam 

menentukan sikap rasionalitas dalam 

kegiatan ekonomi khususnya dalam 

sikap hidup hemat. Latar belakang 

pendidikan ekonomi sangat 

mempengaruhi pola pikir anak  

khususnya orang tua. Status pekerjaan 

dan tingkat sosial ekonomi orang tua 

mempengaruhi persepsi terhadap 

kegiatan ekonomi. Bahar (2000:131) 

menyimpulkan bahwa perilaku 

konsumsi siswa  mempunyai korelasi 

yang tinggi dengan latar belakang 

status sosial keluarga. Januar 

Kustiandi (2011:5) yang menyatakan, 

dalam pendidikan keluarga, orangtua 

mempunyai tugas sebagai pendidik, 

sehingga pendidikan didalam 

keluarga adalah menanamkan sikap, 

perilaku, maupun nilai-nilai karena 

didalamnya juga membentuk 

keterampilan hidup.Oleh sebab itu, 

tidak dapat dipungkiri bahwa segala 

kebutuhan anak yang berkenaan 

dengan pendidikan dan lainya yang 

akan menentukan perilaku konsumsi 

mereka selalu membutuhkan 

dukungan sosial ekonomi orang tua. 

Disamping masalah status sosial 

ekonomi orang tua, ada hal lain yang 

mempunyai pengaruh dalam perilaku 

konsumsi siswa yaitu pergaulan 

dengan teman sebaya. Peran teman 

sebaya dalam pergaulan remaja menjadi 

sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan 

meningkatnya minat individu dalam 

persahabatan serta keikutsertaan dalam 

kelompok. 

Kelompok remaja sangat 

dinamis karena ingin mengikuti tren 

yang sedang membuming dan mudah 

berubah dengan sangat cepat. Remaja 

yang dinamis ini karakternya mudah 

berubah. Perubahan pada diri remaja 

bermuara pada upaya menemukan jati 

diri atau identitas diri. Upaya untuk 

menemukan jati diri berkaitan dengan 

bagaimana remaja menampilkan 

dirinya. Mereka ingin diakui sebagai 

bagian dari komunitas remaja secara 

umum dan secara khusus bagian dari 

kelompok sebaya mereka. Teman 

sebaya menjadi suatu sarana sekaligus 

tujuan dalam pencarian jati diri 

remaja. Pada dasarnya tidaklah 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016  

ISBN: 978-602-17225-5-8 

1650 
 

mudah bagi remaja untuk 

mengikatkan diri mereka pada suatu 

kelompok karena setiap kelompok 

memiliki tuntutan yang harus dapat 

dipenuhi oleh setiap remaja yang 

bergabung (Zebua dan Nurdjayadi, 

2001:73).  

Dalam masa perkembangan 

ini (Hotland, 2002:16) pengaruh 

kelompok sebaya sangat kuat karena 

remaja lebih banyak menghabiskan 

waktunya diluar  rumah bersama 

teman-temannya. Sebagai kelompok, 

maka dapat dimengerti  bahwa  

pengaruh teman sebaya pada sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan dan  

perilaku lebih besar dari pada 

keluarga. Remaja mungkin 

menyesuaikan diri  dengan tujuan 

menghindari menjadi berbeda dari 

teman-temannya karena itu akan 

terlihat aneh. Remaja sering 

berkumpul menghabiskan waktu 

luang mereka untuk  berbagi 

informasi dan pengalaman. Dalam 

pertemuan inilah mereka 

membicarakan topik-topik ringan  

yang  berkaitan  dengan  fashion, film 

terbaru, musik, model rambut, 

maupun barang-barang yang sedang 

tren. Bahkan apabila  salah satu 

anggota telah memiliki barang-barang 

tersebut sering kali menjadi  sumber 

informasi bagi anggota lain. Hal ini 

akan menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi anggota yang telah memilikinya, 

apalagi jika anggota lain belum 

memilikinya. Dari uraian teori 

tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pergaulan dengan teman 

sebaya yang terjadi dalam kelompok-

kelompok kecil mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku konsumtif remaja 

dalam membentuk sikap hidup 

mereka. 

Kesulitan keuangan bukan 

hanya kurangnya dari pendapatan 

semata, kesulitan keuangan juga dapat 

muncul jika terjadi kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan (miss-

management) seperti kesalahan 

penggunaan kredit, dan tidak adanya 

perencanaan keuangan. Keterbatasan 

finansial dapat menyebabkan stress, 

dan rendahnya kepercayaan diri. 

Memiliki financial literacy, 

merupakan hal vital untuk 

mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera, dan berkualitas. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa financial 

literacy bersama-sama dengan 

lingkungan tempat tinggal, 

kemampuan membaca keadaan 

ekonomi merupakan kunci untuk 
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menjadi konsumen yang cerdas. Baik 

orang kaya atau miskin, pandai atau 

bodoh, tua atau muda, semua 

memiliki persamaan kalau sudah 

sampai pada urusan uang. Kita semua 

menggunakan uang. Jumlah uang 

yang dimiliki dan bagaimana cara kita 

menggunakan uang memang berbeda 

satu sama lain. Namun, yang pasti di 

dunia ini kita semua memerlukan 

uang. Kegiatan mengelola keuangan 

untuk pemenuhan kebutuhan 

konsumsi sehari-hari hingga hingga 

proses persiapan jangka panjang 

dalam bentuk tabungan yang terkait 

dengan sikap hidup hemat juga 

merupakan bagian dari financial 

literacy.  

Fenomena yang ada 

dikalangan siswa dilingkungan Kota 

Malang khususnya Batu, terutama 

siswa yang mengatur kebutuhan 

konsumsinya secara mandiri, dari 

hasil pendapatan dari orang tua 

maupun mandiri, mereka menjalani 

berbagai kegiatan ekonomi yang tidak 

proporsional. Kecenderungan ini 

terlihat dari tidak adanya 

pembentukan skala prioritas atas 

kegiatan ekonominya seperti, pola 

konsumsinya yang kurang terprogram 

dan tidak ada pertimbangan 

konsumsi, dan pertimbangan akan 

kebutuhan lain-lainnya. Terkadang 

pula dalam pemenuhan hasratnya 

akan suatu barang, mereka cenderung 

untuk mengurangi alokasi atas 

kebutuhan pokok mereka. Selain itu, 

keadaan lingkungan pertemanan 

didukung dengan banyaknya fasilitas-

fasilitas hiburan dan wisata kuliner 

yang menggiurkan sedikit banyak 

memberi dampak terhadap pengaturan 

keuangan dan pola konsumsi remaja 

pada umumnya. 

Ada faktor lain yang juga 

sangat mempengaruhi sikap hidup 

hemat yaitu gaya hidup. (Engel dkk, 

1994) mendefinisikan gaya hidup 

sebagai pola dimana orang hidup dan 

menghabiskan waktu serta uang 

mereka. Gaya hidup adalah konsepsi 

sederhana yang mencerminkan nilai 

sosial. Gaya hidup remaja sekarang 

sudah mengalami banyak 

perkembangan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cara remaja menghabiskan 

sebagian isi kantong untuk 

menjelajahi tempat makan baru dan 

bergengsi, fashion dengan mode yang 

tidak ketinggalan, berganti 

handphone dan film dan gadget yang 

selalu update. Gaya hidup seseorang 

mempengaruhi kebutuhan, keinginan, 
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serta perilakunya termasuk perilaku 

membeli (konsumsi). Gaya hidup 

juga sering kali dijadikan motivasi 

dasar dan pedoman dalam membeli 

sesuatu (Hawkins dkk, 2007). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup adalah kelompok referensi. 

Dimana dari kelompok referensi ini 

akan menciptakan persepsi yang 

berbeda-beda. Kelompok referensi 

adalah kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap gaya hidup 

seseorang. Menurut Nugraheni, P.N.A 

(2003) kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung adalah kelompok 

dimana individu tersebut menjadi 

anggotanya dan saling berinteraksi, 

sedangkan kelompok yang memberi 

pengaruh tidak langsung adalah 

kelompok dimana individu tidak 

menjadi anggota didalam kelompok 

tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut 

akan menghadapkan individu pada 

perilaku dan gaya hidup tertentu. Dari 

teori tersebut dapat disimpulkan 

bahwa gaya hidup seseorang dapat 

dipengaruhi oleh kelompok referensi 

yang berperan secara langsung 

ataupun tidak langsung melalui proses 

meniru (imitasi) karena adanya 

persepsi. 

Bandura dalam (Hurley, & 

Charter 2005:112) menyatakan bahwa 

seseorang menirukan orang lain 

karena ingin mendapatkan pujian atau 

respon yang sama atau lebih dari 

orang yang akan ditirunya dan objek 

yang ditiru adalah orang-orang yang 

menyenangkan atau populer. Dengan 

mengacu pada teori tersebut maka 

dapat dipastikan gaya hidup selebriti 

merupakan salah satu obyek imitasi 

yang sangat berpengaruh terhadap 

gaya hidup remaja saat ini, hal ini di 

dukung dengan pesatnya 

perkembangan teknologi dan 

informasi yang memungkinkan 

penyebaran informasi mengenai gaya 

hidup selebriti melalui media massa 

dan infotainment. Mereka 

beranggapan bahwa meniru identitas 

artis adalah benar, karena identitas 

artis itu glamor, gemerlap dan 

fashionable. Dari persepsi seperti 

inilah yang akan menciptakan 

perilaku konsumtif pada remaja. 

Siswa SMA adalah siswa usia 

remaja yang menurut kajian psikologi 

perkembangan periode remaja adalah 

masa transisi dari periode anak-anak 

ke periode dewasa. Periode ini 

dianggap sebagai masa-masa yang 

amat penting dalam kehidupan 
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seseorang khususnya dalam 

pembentukan kepribadian individu 

(Irwanto, 2002: 46). Secara umum, 

periode remaja merupakan klimaks 

dari periode-periode perkembangan 

sebelumnya. Ciri-ciri perilaku yang 

menonjol pada usia remaja terlihat 

pada perilaku sosialnya dalam masa 

ini dan sikap hidup hemat mempunyai 

arti yang amat penting dan sangat 

mempengaruhi perilaku. Pola 

perilakunya dipengaruhi oleh orang-

orang sekitarnya dan pengalaman 

pribadinya (Irwanto, 2002: 48). 

Sebagai siswa SMA yang berada pada 

usia remaja maka perilaku konsumsi 

tidak terlepas dari pengaruh teman 

sebaya maupun orang-orang 

disekitarnya. Perilaku konsumsi siswa 

SMA saat ini secara empirik terlihat 

mempunyai perilaku konsumtif yang 

tinggi, terlihat pada perilaku siswa 

yang terbiasa makan di restoran, 

jalan-jalan dan berbelanja di mall 

memiliki berbagai jenis handphone 

dan bebagai macam barang-barang 

yang lain. Perilaku konsumsi siswa 

diangap konsumtif karena kebutuhan 

atau konsumsi yang dilakukan tidak 

sesuai dengan kemampuan orang tua, 

apabila hal ini dibiarkan maka akan 

mempunyai dampak yang negatif 

untuk itu maka diperlukan pendidikan 

ekonomi baik di lingkungan keluarga 

maupun di lingungan sekolah yang 

akan membentuk melek ekonomi 

yang terkait dengan sikap hidip hemat 

siswa sehingga akan menciptakan 

perilaku ekonomi yang rasional. 

Hal ini di dukung kondisi kota 

Malang terutama di Batu yang padat 

dengan semakin banyaknya pusat-

pusat perbelanjaan, tempat 

nongkrong, bioskop yang menyebar 

hampir di seluruh kota Malang 

terutama di Batu. Hal itulah yang 

menjadi simbol pergaulan bagi para 

remaja. Karena masih banyak siswa 

yang sikap hidupnya dibilang cukup 

boros dengan uang saku sekolah yang 

diberikan oleh orang tuanya. 

Seharusnya siswa mampu 

menyisihkan uang saku untuk 

ditabung, disinilah siswa mengalamin 

kesulitan dimana siswa sulit untuk 

menerapakan sikap hidup hemat 

didalam dirinya. Kebanyakan dari 

mereka memiliki orang tua yang 

status sosial ekonominya tergolong 

standart dan kebanyakan siswa tidak 

menghiraukan atau memikirkan hal 

tersebut, hal ini dapat dilihat dari 

kebanyakan siswa yang sering hura-

hura, sering nongkrong di cafe dan 
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belanja di mall. Tujuan pendidikan 

ekonomi di sekolah adalah mendidik 

para siswa agar bersikap bijak 

menggunakan uang saku yang 

diberikan oleh orang tua dalam 

memenuhi kebutuhannya. Untuk itu 

pembelajaran ekonomi di sekolah 

sudah ditanamkan mengenai hakekat 

manusia sebagai makhluk ekonomi 

dengan pembelajaran mengenai 

tindakan ekonomi yang rasional, 

motif, prinsip ekonomi, kegiatan atau 

tindakan ekonomi sehari-hari, 

perilaku konsumen dan produsen, 

manfaat nilai barang, serta pelaku 

ekonomi.  

  

METODE PENELITIAN 

Dilihat dari tujuannya, 

penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori. Pada umumnya 

penelitian eksplanatori bertujuan 

menjelaskan dan menganalisis 

variabel tertentu secara obyektif 

kondisi empiris yang akan dijelaskan 

dan dianalisis adalah pengaruh 

variabel independen yang terdiri:, (1) 

Pendidikan ekonomi di lingkungan 

keluarga, (2) Status sosial ekonomi 

orang tua, (3) Financial literacy, 

terhadap variabel dependen (4) Gaya 

hidup, dan variabel dependen (5) 

Sikap hidup hemat. 

Jika dilihat dari objeknya, penelitian 

ini merupakan penelitian orientasi dan 

aksi, oleh karena variabel-variabel 

yang dikaji pada dasarnya 

menggambarkan kecenderungan dan 

tindakan pihak yang diteliti. 

Sedangkan ditinjau dari hubungan 

antar varibel yang diteliti, maka 

penelitian ini dapat digolongkan 

sebagai penelitian kausal dengan 

hubungan antar variabel bersifat 

fungsional bukan korelasional. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah 

individual, karena semua variabel 

diukur dari subjek penelitian sebagai 

individu. Penelitian ini merupakan 

penelitian cross sectional, dimana 

penelitian ini untuk memperoleh data 

dari responden pada periode waktu 

yang tertentu (data are gathered just 

once). Dilihat dari hubungan antar 

variabel ada empat variabel yang 

diposisikan sebagai variabel eksogen 

dan dua variabel yang diposisikan 

sebagai variabel endogen. 

 

HASIL KAJIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Ekonomi di 

Lingkungan Keluarga 

Permasalahan ekonomi yang 

komplek menuntut manusia terus 

berusaha mencari solusi dalam 
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pemenuhan kebutuhan. Masalah 

pokok ekonomi yang sering 

dibicarakan seperti masalah 

konsumsi, produksi, distribusi serta 

pertumbuhan ekonomi. Permasalahan 

ekonomi tersebut merupakan 

penghalang dalam usaha manusia 

dalam mencapai tujuan. Setiap 

manusia pasti ingin hidup makmur, 

sejahtera serta mampu menghadapi 

masalah jangka pendek seperti 

konsumsi sehari-hari serta pemenuhan 

kebutuhan lainnya. Tindakan 

ekonomi merupakan perilaku 

seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan tindakan ekonomi alam 

rangka menilai, mendapat, 

menggunakan atau mengabaikan 

barang-barang dan jasa-jasa yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Dalam melakukan tindakan ekonomi, 

manusia diharapkan memeliki tingkah 

laku serta pengetahuan ekonomi 

dalam melakukan tindakan ekonomi 

yang rasional. Pendidikan memegang 

peranan penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia yang 

berkualitas. Dari pandangan ini 

pendidikan merupakan suatu proses 

yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam 

bertingkah laku. Dengan kata lain 

orang yang dianggap belajar adalah 

orang yang menunjukkan perubahan 

tingkah laku dalam hidupnya, yaitu 

mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang 

dianggap masuk akal atau memiliki 

kecakapan hidup sesuai dengan 

kaidah-kaidah kehidupan yang 

diperolehnya saat terjadinya 

pendidikan. Terkait dengan 

kecakapan hidup mahasiswa, 

pendidikan yang mendasar yang 

memiliki peranan penting dalam 

membentuk sikap rasional, terutama 

pada pengambilan keputusan ekonomi 

adalah pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga. Menurut 

Purwanto (2009:79) bahwa 

pendidikan keluarga adalah fundamen 

atau dasar dari pendidikan anak 

selanjutnya, hasil-hasil yang 

diperoleh anak dalam keluarga 

menentukan pendidikan anak itu 

selanjutnya, baik di sekolah maupun 

dalam masyarakat. 

 
Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Menurut Haryono (2008:99) 

bahwa “socio-economic status adalah 

peringkat atau stratifikasi secara 

sosial-ekonomi”. Wikipedia 

encyclopedia mendefinisikan socio 

economic status (SES) adalah “an 
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economic and sociological combined 

total measure of a person's work 

experience and of an individual's or 

family’s economic and sosial position 

in relation to others, based on 

income, education, and occupation". 

Status sosial ekonomi bersifat relatif, 

sehingga antara masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya tidak dapat 

dibandingkan. Setiap kelompok 

masyarakat mempunyai kriteria 

sendiri tentang status sosial ekonomi 

warganya. Ada beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur 

status sosial ekonomi, mislanya 

kekayaan, kekuasaan, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, dan lain 

sebagainya. 

“Dasar-dasar pembentukan 

lapisan sosial adalah ukuran 

kekayaan, ukuran kekuasaan dan 

wewenang,ukuran kehormatan, 

ukuran ilmu pengetahuan” 

(Wikipedia: (diakses tahun 2016)). 

Ada beberapa macam atau jenis status 

sosial ascribed status, achieved 

status, and assigned status. Macam-

macam stratifikasi sosial adalah 

stratifikasi sosial terbuka dan 

stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi 

sosial tertutup adalah dimana anggota 

masyarakat tersebut tidak dapat 

pindah ke strata atau tingkatan sosial 

yang lebih rendah atau tinggi, 

misalnya system kasta di Bali dan 

Jawa. Sedangkan stratifikasi sosial 

terbuka adalah stratifikasi sosial 

dimana setiap anggota masyarakatnya 

dapat berpindah-pindah dari satu 

strata ke strata yang lainnya, misalnya 

tingkat pendidikan, kekayaan, 

jabatan, dan kekuasaan. Menurut 

Soyomukti (2010:371) “stratifikasi 

sosial adalah pengelompokan secara 

vertikal. 

 
Financial Literacy 

Financial literacy adalah 

pengetahuan, pemahaman dan 

kemampuan yang tidak hanya dalam 

mengatur keuangan tapi juga 

merupakan pengetahuan yang dapat 

membantu kita dalam membuat 

pertimbangan dan keputusan 

ekonomi. Dalam Sina dan Hilgert, 

Holgart, dan Baverly (2003) serta 

Cude, Lawrence, Lyons, Metzger, 

LeJeune, Marks, dan Machtmes 

(2006) juga menyatakan bahwa  

diperlukan  pengetahuan tentang 

bagaimana mengelola keuangan serta 

bagaimana teknik berinvestasi 

menjadi hal yang tidak dapat 

diabaikan lagi seperti waktu-waktu 

sebelumnya. Lebih jauh,  Cude et. al 

http://en.wikipedia.org/wiki/Income
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
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(2006)  menyatakan bahwa  seiring 

berkembangnya instrumen  keuangan, 

tidak  diiringi oleh keinginan 

masyarakat untuk memulai 

berinvestasi,dan diduga salah satunya 

adalah rendahnya literasi keuangan. 

Bukti empiris, Lusardi dan Mitchell 

(2006, 2008, 2009) menemukan 

bahwa terdapat perbedaan antara laki-

laki dan perempuan dalam membuat 

keputusan keuangan, dan laki-laki 

lebih baik karena memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih 

tinggi. Orton (2007) memperjelas 

dengan menyatakan bahwa  literasi 

keuangan menjadi hal yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan 

seseorang karena  literasi  keuangan 

merupakan alat yang berguna untuk 

membuat keputusan keuangan yang 

terinformasi, namun dari pengalaman-

pengalaman di berbagai negara masih 

menunjukkan relatif kurang tinggi. 

Byrne (2007) juga menemukan bahwa 

pengetahuan keuangan yang rendah 

akan menyebabkan pembuatan 

rencana keuangan yang salah, dan 

menyebabkan bias dalam pencapaian 

kesejahteraan di saat usia tidak 

produktif lagi. 

 
Gaya Hidup 

Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan- hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi ialah 

memberikan makna pada stimuli 

indrawi (sensory stimuli). Hubungan 

sensasi dengan persepsi sudah jelas. 

Sensasi adalah bagian dari persepsi. 

Walaupun begitu, menafsirkan makna 

informasi indrawi tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, 

ekspektasi, motivasi dan memori 

(Rakhmat, 2005:51). Dari teori 

tentang persepsi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa  persepsi tentang  

gaya hidup merupakan proses 

memilih dan menciptakan gambaran 

atau penafsiran tentang gaya hidup. 

Gaya hidup merupakan salah satu 

indikator dari faktor pribadi yang 

turut berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Jika diartikan, gaya hidup 

merupakan pola hidup di dunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat 

dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu di balik kelas 

sosial seseorang dan menggambarkan 

bagaimana mereka menghabiskan 
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waktu dan uangnya. Gaya hidup pada 

prinsipnya adalah pola seseorang 

dalam mengelola waktu dan uangnya. 

 
Sikap Hidup Hemat 

Jika ingin mengelola masalah 

keuangan atau finansial menjadi lebih 

baik, maka perlu menerapkan pola 

hidup hemat. Menjadi lebih baik 

disini yang dimaksud adalah keadaan 

keuangan lebih tertata, sesuai dengan 

ekspektasi rencana keuangan, serta 

pengaturan dana investasi keuangan 

sesuai dengan yang inginkan. Pola 

hidup hemat perlu di terapkan sejak 

dini, dapat pula di ajarkan kepada 

anak sejak masih usia belia. Jadi 

misalnya dengan pola hidup 

menabung, tidak menghabiskan 

keseluruhan uang jajan. Hal kecil 

semacam itu akan membentuk pribadi 

dan sifat hemat anak secara tidak 

langsung dan akan terus berlanjut 

sampai pada saat anak sudah dewasa 

nanti. Pola hidup hemat tidak hanya 

bisa diterapkan pada orang dewasa 

atau usia yang sudah matang, atau 

seseorang yang telah memiliki 

penghasilan saja. Namun bisa juga 

diterapkan di segala usia, mulai dari 

usia dini pada anak-anak, usia remaja, 

kehidupan orang yang yang telah 

berumah tangga, maupun untuk yang 

sedang menikmati masa pensiun. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan di atas, diketahui bahwa 

kondisi Kota Malang terutama di Batu 

yang padat dengan semakin 

banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, 

tempat nongkrong, bioskop yang 

menyebar hampir di seluruh Kota 

Malang terutama di Batu. Hal itulah 

yang menjadi simbol pergaulan bagi 

para remaja. Karena masih banyak 

siswa yang cukup boros dengan uang 

saku sekolah yang diberikan oleh 

orang tuanya. Seharusnya siswa 

mampu menyisihkan uang saku untuk 

ditabung, disinilah siswa mengalami 

kesulitan dimana siswa sulit untuk 

menerapakan sikap hidup hemat 

didalam dirinya. Kebanyakan dari 

mereka memiliki orang tua yang 

status sosial ekonominya tergolong 

menengah dan kebanyakan siswa 

tidak menghiraukan atau memikirkan 

hal tersebut, hal ini dapat dilihat dari 

kebanyakan siswa yang sering hura-

hura, sering nongkrong di cafe dan 

belanja di mall. Padahal, tujuan 

pendidikan ekonomi di sekolah 

adalah mendidik para siswa agar 

bersikap bijak menggunakan uang 
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saku yang diberikan oleh orang tua 

dalam memenuhi kebutuhannya. 

Untuk itu perlu adanya penekanan 

dalam pembelajaran ekonomi di 

sekolah untuk memperbaiki sikap 

prilaku konsumtif siswa untuk 

kemandirian ekonomi dalam 

tingkatan mereka. 
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Abstrak 

 
Pendidikan dengan memahami dan menghafal perlu diimbangi dengan pembelajaran 

pengembangan kreativitas. Seseorang dapat mengolah dan memaksimalkan potensi kreativitasnya 

melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Pembelajaran yang diharapkan dapat memberi 

pengalaman peserta didik dalam menciptakan ide dan menghasilkan produk berupa barang atau 

jasa kreatif yang bernilai ekonomi dan layak jual. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 

pentingnya   ekonomi kreatif dan pembelajarannya di SMA. Melalui studi literatur, pembelajaran 

ekonomi kreatif memiliki banyak manfaat dan perlu diajarkan di SMA. Pembelajarannya melalui 

praktek secara langsung dengan cara peserta didik aktif di sektor ekonomi kreatif. 

Praktek/penerapan ekonomi kreatif di SMA sangat mungkin dilakukan berdasarkan metodologi 

pendidikan ekonomi kreatif. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut 

tentang proses pembelajaran ekonomi kreatif di SMA sebagai gambaran secara teknis 

pelaksanaan pembelajarannya sehingga dapat dijadikan contoh penerapan pembelajaran ekonomi 

kreatif di sekolah lain dengan kondisi yang hampir sama. 

 

Kata Kunci: pembelajaran, kreativitas, ekonomi kreatif,  SMA 

 

 

Ekonomi kreatif dan 

bagiannya yaitu industri kreatif bukan 

hal baru dalam perekonomian 

Indonesia. Ekonomi kreatif ada sejak 

2008 dengan diterbitkan “Rencana 

Pengembangan Industri Kreatif 

Indonesia 2009-2015”. Konsep 

ekonomi kreatif yang ada di 

Indonesia mengacu kepada Instruksi 

Presiden Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pengembangan Ekonomi 

Kreatif. 

Sasaran utama dalam 

pengembangan ekonomi kreatif 

adalah manusia yang kreatif yang 

dapat dicapai dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan kreatif melalui ekonomi 

kreatif ini menuntut adanya persiapan 

dalam meningkatkan kualitas manusia 

yang unggul dan kompetitif.  

Salah satu upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah melalui pendidikan. 

Menurut penelitian Cristina dan Alina 

(2016) di Negara Rumania 

menyatakan bahwa sangat penting 

menaruh perhatian terhadap investasi 

sumber daya manusia dalam 

pendidikan untuk mempersiapkan 

tenaga kerja kreatif di masa depan. 

mailto:nanik020184@gmail.com
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Sistem pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah formal 

khususnya Sekolah Menengah Atas 

(SMA) masih bersifat menghafal teori 

yang dapat mematikan daya pikir dan 

kreatifitas peserta didik.  

Pembelajaran yang terlalu banyak 

menekankan aspek kognitif atau 

pengetahuan yang kurang berdampak 

pada sesuatu yang dihasilkan peserta 

didik di dunia kerja dan dunia riil.  

Pendidikan dengan memahami 

dan menghafal perlu diimbangi 

dengan pembelajaran pengembangan 

kreativitas. Seseorang dapat 

mengolah kreativitas dan 

memaksimalkan potensi 

kreativitasnya  melalui pengalaman 

nyata dan interaksi sosial. 

Pembelajaran yang diharapkan dapat 

menginspirasi peserta didik untuk 

berpikir kreatif dalam menciptakan 

ide dan menghasilkan produk berupa 

barang atau jasa kreatif. Penelitian 

Budiono (2015) menunjukkan bahwa 

salah satu indikator munculnya 

kreativitas dari pengembangan ide 

adalah produk yang dihasilkan dari 

pembelajaran berbasis pengalaman. 

Pembelajaran ekonomi kreatif dapat 

diajarkan kepada peserta didik 

berdasarkan pengalaman dengan 

bergelut di sektor kreatif yang ada di 

sekolah. 

 Ekonomi kreatif dan 

pembelajarannya sangat penting 

diajarkan di sekolah formal 

khususnya Sekolah Menengah Atas 

(SMA).  Pembelajaran ekonomi 

kreatif dapat memberi banyak 

manfaat. Pembelajaran ekonomi 

kreatif melalui internalisasi nilai-nilai 

ekonomi kreatif dapat mengubah 

perilaku peserta didik (Rasul, 2013; 

Endang, dkk, 2013). Peserta didik 

akan mampu menghasilkan karya. 

Penelitian Drifanda (2015) 

menunjukkan bahwa salah satu 

motivasi yang melatar belakangi 

terbentuknya perilaku ekonomi 

kreatif adalah peserta didik ingin 

menghasilkan karya. 

Studi ini memberi 

pengetahuan dan gambaran tentang 

pentingnya ekonomi kreatif dan 

pembelajarannya diajarkan di SMA. 

Diharapkan dengan proses 

pembelajaran ekonomi kreatif yang 

telah diterapkan secara langsung di 

lapangan, peserta didik dapat 

menanamkan nilai-nilai sekaligus 

merasakan dan mendapat pengalaman 

secara langsung proses pembelajaran 

ekonomi kreatif sampai mampu 
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menghasilkan karya baik produk atau 

jasa kreatif yang memiliki nilai 

ekonomis dan layak jual. 

 

HASIL KAJIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Konsep Ekonomi Kreatif  

Sejak  pertama  dicetuskan  

pada 2001 oleh  para  penggagas  

ekonomi  kreatif  seperti Richard  

Florida,  Daniel  Pink,  dan  John  

Howkins,  ekonomi  kreatif  telah 

membangun  negara-negara  di  

seluruh  benua  untuk  menggali  dan 

mengembangkan  potensi  kreativitas  

yang  dimilikinya  (Departemen 

Perdagangan  Republik  Indonesia,  

2008:  i). Negara yang pertama kali 

menegaskan konsep ekonomi kreatif 

adalah Negara Inggris yang 

dituangkan dalam “Creative 

Industries Mapping Document”. 

Indonesia merespon ekonomi kreatif 

pada 2008 dengan diterbitkan 

“Rencana Pengembangan Industri 

Kreatif Indonesia 2009-2015” dan 

payung hukum berupa Instruksi 

presiden RI Nomor 6 tahun 2009 

tentang Pengembangan ekonomi 

kreatif. Ekonomi kreatif di Indonesia 

juga diwadahi dalam badan khusus 

bernama Badan Ekonomi kreatif. 

Instruksi Presiden (INPRES) 

No.6 Tahun 2009 tentang 

pengembangan ekonomi kreatif 

mengindikasikan bahwa pemerintah 

menginginkan ekonomi kreatif 

menjadi salah satu penopang 

perekonomian nasional. Menurut 

Departemen Perdagangan Dalam 

Negeri beberapa alasan yang menjadi 

pertimbangan dalam mengembangkan 

ekonomi kreatif adalah (1) ekonomi 

kreatif memberi kontribusi ekonomi 

yang signifikan terhadap PDB, 

ekspor, dan menciptakan lapangan 

kerja. (2) Menciptakan iklim bisnis 

yang positif, (3) Membangun citra 

dan identitas bangsa. (4)Berbasis 

sumber daya terbarukan yaitu 

pengetahuan dan kreativitas. (5) 

Menciptakan inovasi dan kreatifitas 

berupa ide dan gagasan serta 

penciptaan nilai yang merupakan 

keunggulan kompetitif suatu bangsa. 

(6) Memberi dampak sosial yang 

positif bagi peningkatan hidup dan 

peningkatan toleransi sosial (Suryana, 

2013: 197). 

 “Konsep Ekonomi Kreatif 

merupakan sebuah konsep ekonomi di 

era ekonomi baru yang 

mengintensifkan informasi dan 

kreativitas dengan mengandalkan ide 
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dan stock of knowledge dari Sumber 

Daya Manusia (SDM) sebagai faktor 

produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya (Afiff, 2013; Rasul, 

2013; Herawati, dkk, 2014). Howkins 

(2002) menyatakan bahwa ekonomi 

kreatif adalah kegiatan ekonomi 

dimana input dan outputnya adalah 

gagasan (Rosul, 2013). ”Hakikat 

ekonomi kreatif adalah kegiatan 

ekonomi yang mengutamakan pada 

kreativitas berpikir untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda yang memiliki nilai dan 

bersifat komersial” (Suryana, 2013: 

35). Dalam hal ini ekonomi kreatif 

diartikan sebagai kegiatan ekonomi 

yang mengutamakan ide, gagasan, 

dan kreativitas dengan modal utama 

adalah sumber daya manusia untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda yang memiliki nilai ekonomi 

dan bersifat komersial.   

Menurut Kementrian 

perdagangan RI (2008) bahwa 

“ekonomi kreatif adalah wujud dari 

upaya mencari pembangunan yang 

berkelanjutan melalui kreativitas, 

yang mana pembangunan 

berkelanjutan adalah suatu iklim 

perekonomian yang berdaya saing 

dan memiliki cadangan sumber daya 

yang terbarukan”.  Ekonomi kreatif 

memiliki 15 subsektor pada 2013 di 

Indonesia, antara lain: (1) Periklanan, 

(2) arsitektur, (3) pasar seni dan 

barang antik, (4) Kerajinan, (5) 

Desain, (6) Fashion, (7) Film dan 

video, (8) Software permainan 

interaktif, (9) musik, (10) seni 

pertunjukan, (11) penerbitan dan 

percetakan,  (12) Fotografi, (13) 

layanan komputer dan piranti lunak, 

(14) televisi dan radio, (15) kuliner 

(Latuconsina, 2014: 244).  

Kreativitas manusia itu berasal 

dari daya  pikirnya  yang  menjadi  

modal  dasar  untuk menciptakan  

inovasi  dalam  menghadapi  daya 

saing atau kompetisi pasar yang 

semakin besar. Era kreatif saat ini 

lebih mengandalkan penciptaan 

inovasi dan pemanfaatan kreativitas 

dengan mengandalkan tekhnologi 

sebagai penentu nilai ekonomi produk 

barang dan jasa. Berbeda dengan era 

sebelumnya yaitu era agraris, industri, 

dan informasi yang lebih 

mengandalkan bahan baku atau 

sistem produksi. Industri tidak dapat 

lagi bersaing di pasar global  dengan  

hanya  mengandalkan  harga  atau 

kualitas  produk  saja,  tetapi  harus  
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bersaing berbasiskan inovasi, 

kreativitas dan imajinasi.  

 

Pembelajaran Ekonomi Di SMA 

Pembelajaran yang lebih 

bermakna diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang kreatif. Pembelajaran 

akan lebih bermakna apabila peserta 

didik mampu menggali 

pengetahuannya sendiri berdasarkan 

teori, pengalaman dan interaksi sosial 

dengan lingkungannya lalu 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. Hal ini sesuai dengan 

pembelajaran konstruktivistik. 

Wheatley (Suyono dan Hariyanto, 

2015: 108) mengemukakan dua 

prinsip utama dalam pembelajaran 

sesuai konstruktivisme. Pertama, 

pengetahuan tidak diperoleh secara 

pasif, tetapi secara aktif oleh struktur 

kognitif peserta didik. Kedua, fungsi 

kognisi bersifat adaptif dan 

membantu pengorganisasian skema 

melalui pengalaman nyata peserta 

didik. 

Penataan lingkungan 

pembelajaran dalam teori 

konstruktivis lebih ditekankan pada 

pengakuan bahwa orang yang belajar 

harus bebas. Lingkungan belajar yang 

memberi kebebasan kepada anak 

untuk melakukan pilihan-pilihan akan 

mendorong anak untuk terlibat secara 

fisik, emosional, dan mental dalam 

proses belajar sehingga akan 

memunculkan kegiatan yang kreatif 

dan produktif. 

Untuk menumbuhkan 

kreativitas diperlukan lingkungan 

belajar yang mendukung kreativitas. 

Dengam terciptanya lingkungan akan 

mendorong interaksi dengan orang 

lain yang kreatif. Kreativitas yang 

diciptakan kelompok akan lebih 

banyak daripada kreativitas yang 

diciptakan satu orang. Jadi, dalam 

lingkungan belajar juga perlu 

ditumbuhkan adanya interaksi antara 

pelaku kreatif.  

Banyak model pembelajaran 

yang dapat dikembangkan 

berdasarkan paradigma 

konstruktivistik untuk menumbuhkan 

kreativitas siswa dalam memunculkan 

ide kreatif, salah satunya yaitu 

pembelajaran berbasis pengalaman 

(Experiential Learning). 

Pembelajaran Experiential adalah 

proses belajar secara edukatif, 

berpusat pada pembelajar, dan 

berorientasi pada aktivitas. 

Pengalaman memberi peranan 

penting dalam kontruksi pengetahuan. 
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Kegiatan belajar dengan peran aktif 

siswa dalam pengalaman nyata dapat 

mengoptimalkan kegiatan dalam 

mencapai tujuan belajar. 

 
Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekonomi Kreatif di SMA 

Pelaksanaan  pembelajaran  

ekonomi  kreatif  di  sekolah  

merupakan implementasi  dari  

sasaran  pengembangan  ekonomi  

kreatif  yang  tertuang dalam Inpres 

No. 6 Tahun 2009. Pemerintah 

berpandangan bahwa pendidikan 

memiliki peran penting dalam 

pengembangan ekonomi kreatif 

terlebih dalam menciptakan para 

entrepreneur muda.  Untuk  itu,  

dalam  sasaran  tersebut terdapat  

strategi  untuk  meningkatkan  

kualitas  pendidikan  nasional  yang 

mendukung penciptaan kreativitas 

dan kewirausahaan pada peserta 

didik. Ada beberapa prinsip-prinsip 

dasar pengembangan pendidikan 

ekonomi kreatif yang tertuang dalam 

desain induk pendidikan ekonomi 

kreatif. Pada jenjang SMA,    

pendidikan ekonomi kreatif 

diwujudkan dalam penanaman dan 

pengembangan karakter, sikap yang 

positif (kreatif) untuk melahirkan 

peserta didik kreatif (creative 

students). Karakter, sikap yang  

positif  tersebut  dapat  memfasilitasi  

peserta  didik  memanfaatkan 

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  

diperoleh  dari  pembelajaran  untuk 

melahirkan  karya  atau  produk-

produk  kreatif .  

Secara teknis, pendidikan 

ekonomi kreatif yang diselenggarakan 

di beberapa SMA di Indonesia 

dilaksanakan dengan cara 

diintegrasikan dengan disiplin ilmu 

yang dinilai tepat dan kegiatan 

ekstrakurikuler.  Dengan  kata  lain  

materi  nilai-nilai  dalam  pendidikan 

ekonomi kreatif tidak dijadikan 

sebagai pokok bahasan atau materi 

tersendiri seperti halnya mengajarkan 

suatu  konsep,  teori,  ataupun  

prosedur.  Setiap  melakukan  

pembelajaran  pendidik diharapkan  

dapat  memberikan  motivasi  dan  

contoh  aplikasi  nilai-nilai  

pendidikan ekonomi  kreatif  kepada  

peserta  didik. Adapun nilai-nilai 

yang dapat digunakan meliputi rasa 

ingin tahu,  berpikir  kritis,  

kemampuan  menentukan  cara  dan  

pilihan  yang  tepat (appropriates), 

memiliki intuisi, inovatif, dan 

produktif (Rasul, 2013; Endang, dkk, 

2013). 
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Pembelajaran ekonomi kreatif 

dalam hal ini lebih menekankan pada 

aspek praktik. Melalui praktik, 

diharapkan peserta didik mampu 

memperoleh pengalaman dan muncul 

ide kreatif dari peserta didik untuk 

menciptakan produk atau jasa kreatif. 

Praktik pembelajaran ekonomi kreatif 

di SMA dapat dilaksanakan pada jam 

pelajaran melalui kegiatan muatan 

lokal atau kegiatan di luar jam 

pelajaran melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah atau kegiatan 

pengembangan diri. 

Waktu pelaksanaan 

pembelajaran ekonomi kreatif dapat 

disesuaikan. Pembelajaran ekonomi 

kreatif sebagai muatan lokal 

dilaksanakan pada saat jam pelajaran 

sesuai ketentuan sekolah. Sebagai 

ekstrakurikuler dilaksanakan setiap 

pulang sekolah atau hari tertentu yang 

disepakati. Pembelajaran ekonomi 

kreatif di kegiatan pengembangan diri 

dapat dilaksanakan setiap hari Sabtu. 

Kegiatan ini memfokuskan pada 

pengembangan kreativitas peserta 

didik di sektor ekonomi kreatif. 

Prosedur pelaksanaan dengan 

berpedoman pada 15 sektor ekonomi 

kreatif yang ditetapkan di Indonesia. 

Misalnya, salah satu SMA memilih 

satu atau beberapa sektor ekonomi 

kreatif untuk ditetapkan sebagai 

ekstrakurikuler yaitu kuliner, 

show/pertunjukan dan multimedia 

atau yang lainnya. Peserta didik dapat 

memilih sektor yang diinginkan. 

Peserta didik akan belajar 

mengembangkan ekonomi kreatif 

sesuai sektor yang dipilih dengan 

dibina oleh pembina. Pembina dapat 

berasal dari kakak kelas, guru, atau 

praktisi yang kompeten di bidangnya. 

Praktisi dapat menjadi pembina tamu 

yang sifatnya sementara untuk 

memberi pengetahuan tentang 

pengembangan ekonomi kreatif atau 

sebagai penilai produk barang atau 

jasa kreatif peserta didik sehingga 

bernilai ekonomi atau layak jual. 

Bersama pembina, peserta didik dapat 

membuat ide, gagasan, dan 

mewujudkannya dalam bentuk barang 

atau jasa kreatif. Di sektor kuliner, 

siswa dapat menghasilkan produk 

masakan yang kreatif, baru atau 

berbeda dari sebelumnya. Di sektor 

show atau pertunjukan, peserta didik 

dapat menghasilkan jasa berupa 

pertunjukan yang dapat ditampilkan 

pada even tertentu yang memiliki 

nilai jual. Wujud ide atau gagasan 

kreatif dapat berupa barang atau jasa 
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bergantung sektor ekonomi kreatif 

yang digeluti. 

Tempat pelaksanaan 

pembelajaran ekonomi kreatif yang 

ideal adalah di laboratorium.  SMA 

hendaknya memiliki laboratorium. 

Laboratorium ini bisa digunakan 

sebagai tempat mengembangkan 

ekonomi kreatif lengkap dengan 

sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. Misalnya sektor kuliner, 

dilengkapi dengan peralatan masak 

dan bahan makanan, multimedia 

dilengkapi dengan komputer atau 

laptop, sound sistem, kamera, video 

shoting, dan sebagainya. 

Berdasarkan desain induk 

pendidikan ekonomi kreatif (PSMP,  

2010 dalam Endang, dkk, 2013), 

metodologi pendidikan ekonomi 

kreatif meliputi hal-hal berikut ini: 

A. Prinsip penerapan metode 

pendidikan ekonomi kreatif  

1. Berlandaskan nilai dan karakter 

bangsa (sense of national 

identity). 

2. Memberi ruang terbuka untuk 

tumbuh dan menghargai 

kreativitas dan pengembangan 

diri bagi peserta didik.  

3. Ikut bertanggung jawab untuk  

berperan  membuat  perubahan  

pada komunitas. 

4. Penerapan  pendidikan  

ekonomi  kreatif  dilakukan  

secara  bertahap dengan 

memperhatikan  tingkatan  

pendidikan  dan  kondisi  riil  

dari peserta  didik  maupun  

situasi  lingkungannya,  dan  

secara  sistematis terpadu, serta 

penuh komitmen dan disiplin 

dari lembaga, pendidik dan 

stakeholder  sekolah atau 

lembaga pendidikan agar 

seluruh program dan agenda 

pendidikan ekonomi kreatif 

dapat terselenggara dengan 

optimal. 

B. Prasyarat penerapan metode 

pendidikan ekonomi kreatif 

1. Keberadaan  pendidik  yang  

memiliki  kompetensi  dan  

karakter  yang mendukung 

pengembangan jiwa kreatif 

anak yang meliputi unsur-unsur  

sebagai berikut: 

a. Karakter pendidik kreatif 

1) Mampu menjadi role 

model sebagai teladan 

kreativitas. 
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2) Mampu  mengembangkan  

sikap  dan  perilaku  yang  

mendukung 

pengembangan  jiwa  

kreatif  yang  terwujud  

dalam  bentuk  sikap dan  

perilaku  positif,  

inspiratif,  bersahabat,  

motivasional, memberi  

stimulasi  yang  

menyenangkan  ,  serta 

terlibat  dalam proses 

pengembangan diri anak 

terutama jiwa kreatifnya. 

b. Kompetensi pendidik yang 

memadai yang meliputi 

kecakapan dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan metode 

pendidikan kreatif dengan 

sebaik-baiknya. 

2) Mengendalikan  

pelaksanaan  metode  

pendidikan  kreatif  

dengan disiplin  dan  

berkomitmen  terhadap  

pencapaian  hasil  yang 

bermakna. 

3) Melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai 

pendidik yang kreatif. 

2. Keberadaan  lingkungan  yang  

mendukung  berkembangnya  

jiwa  kreatif anak yang meliputi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Lingkungan sosial  dalam  

sekolah  atau  lembaga  

pendidikan (pendidik, tenaga 

penunjang, seluruh peserta 

didik, dan lain-lain). 

b. Lingkungan  fisik  yang  

inspiratif  di  mana  tata  

letak  dan  tata  ruang 

disesuaikan  dengan  aspirasi  

kreatif  peserta  didik  atau  

kelompok peserta didik atau 

dari pihak pendidik. 

3. Perangkat  penunjang  

pendidikan  seperti  tata  tertib  

sekolah,  sistem manajemen 

sekolah, serta sistem pendukung 

lainnya secara bersama di  

arahkan  untuk  mendukung  

pengembangan  jiwa  kreatif  

peserta didik.  

4. Hubungan  yang  interaktif  

antara  pihak  sekolah  dan  

pihak  rumah dalam  penerapan  

aktivitas  yang  menunjang  

pengembangan  jiwa kreativitas 

peserta didik. 

C. Teknik/metode pendidikan 

ekonomi kreatif 
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1. Penciptaan atmosfir kreatif 

Penciptaan atmosfir kreatif 

dimaksudkan untuk 

menghadirkan suasana yang 

merangsang munculnya 

kreativitas.  Suasana yang 

kondusif dapat dihadirkan 

melalui optimalisasi fungsi dari 

tiga unsur berikut ini: 

a. Pendidik yang berperan 

sebagai teladan kreatif 

(creative role model). 

b. Pendidik mengembangkan  

komunikasi  kreatif  yang  

berorientasi  pada stimulasi 

pemikiran  dan  perilaku  

kreatif  anak.   Komunikasi  

kreatif meliputi  sekurangnya  

lima  perilaku  komunikasi  

yaitu  melayani, merangsang, 

menerima, mendukung dan 

mempromosikan. 

2. Lingkungan fisik 

a. Sekolah  :   ruang  

/infrastruktur  di  lingkungan  

sekolah  yang  dapat 

menstimulasi peserta didik 

melalui kelima inderanya 

untuk menjadi curious,  

berpikir  kritis,  berpikir  

kreatif  bahkan  juga  

berkreasi dalam segala 

bentuk/ konten. 

b. Di luar sekolah : ruang 

/infrastruktur di lingkungan 

luar sekolah, misalnya 

taman, gedung gedung, 

lapangan, rumah, fasilitas 

publik, play-ground  ,  

infrastruktur  dan  lain  

sebagainya  yang   dapat 

menjadi  area  berinteraksi  

peserta  didik  sehingga  

melalui  kelima inderanya  

menstimulasi  peserta  didik  

untuk  menjadi  curious, 

berpikir kritis, berpikir 

kreatif bahkan juga berkreasi 

dalam segala bentuk/ konten. 

3. Lingkungan non fisik 

Semua  bentuk  sikap,  reaksi,  

tingkah  laku  dari  pendidik,  

tenaga kependidikan  dan  di  

lingkungan  rumah  yang  

menumbuhkan  rasa senang,  

rasa  dihargai,  rasa  bangga,  

rasa  berhasil,  rasa  sanggup 

pada  siswa  akan  hasil  

pemikiran,  gagasan,  ide,  dan  

perilaku pelakunya.  

4. Pengajaran dan pembelajaran 

kreatif (teaching and learning 

creativity) 
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Sasaran  dari  pengajaran  dan  

pembelajaran  kreatif  adalah  

melakukan pengubahan sikap 

dari non kreatif menjadi kreatif 

dalam proses berpikir dan  

dalam  perilaku.  Peserta didik  

diharapkan  dapat  mencapai 

perubahan sikap itu melalui 

proses pembelajaran yang tepat, 

baik dalam modul  maupun  

metode  pembelajarannya.  

Sikap  orang  yang  kreatif 

ditandai oleh terbentuknya 

sejumlah karakter, misalnya 

rasa ingin tahu yang kuat untuk 

memperoleh jawaban akan 

segala hal yang diamati dan 

dipikirkannya, keterbukaan 

sikap dan pandangan akan 

segala fenomena yang  diamati  

(open  minded),   tekun,  

motivasi  intrinsik  yang  kuat  

dan memiliki daya tahan 

(endurance)  untuk terus 

berpikir sampai mencapai hasil  

pemikiran  misalnya  berupa  

gagasan  atau  produk  nyata,  

fleksibel artinya lincah berpikir 

dari satu isi ke isi pemikiran 

lainnya, lancar dan mudah 

menghasilkan ide yang 

mengalir, menggunakan cara 

berpikir lateral atau divergen. 

5. Penciptaan wahana kreatif 

Penciptaan  wahana  kreatif  

menjadi  sangat  penting  karena  

dapat berfungsi  sebagai  

stimulan  yang  terus  menerus  

hadir  dan  menggugah peserta  

didik  untuk  berkreasi.  Hal  itu  

dapat  dilakukan  dengan  cara 

sebagai berikut: 

a. Penyediaan institusi dan 

event kreatif  

b. Pemberian penghargaan atas 

kreativitas 

 

KESIMPULAN 

Pembelajaran ekonomi kreatif 

perlu diajarkan di Sekolah Menengah 

Atas (SMA).  Pembelajaran ekonomi 

kreatif khususnya di tingkat SMA 

membutuhkan praktek secara 

langsung dengan cara peserta didik 

aktif di sektor ekonomi kreatif. 

Praktek/penerapan ekonomi kreatif di 

SMA sangat mungkin dilakukan 

berdasarkan metodologi pendidikan 

ekonomi kreatif. Manfaat yang 

diperoleh dari pembelajaran ekonomi 

kreatif adalah peserta didik 

mengalami perubahan perilaku sesuai 

nilai ekonomi kreatif dan mampu 
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menghasilkan karya yang bernilai 

ekonomi dan layak jual.  

Untuk mendukung hal 

tersebut, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang proses 

pembelajaran ekonomi kreatif di 

SMA sebagai gambaran secara teknis  

pelaksanaan pembelajarannya 

sehingga dapat dijadikan contoh 

penerapan pembelajaran ekonomi 

kreatif di sekolah lain dengan kondisi 

yang hampir sama. Maka penelitian 

yang dilakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif agar 

memperoleh hasil yang mendalam 

dan dapat dijelaskan secara deskriptif. 
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Abstract 
 Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan 

lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peran lingkungan dapat dipertahankan atau 

bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang. Ekonomi lingkungan 

yang memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk melakukan kegiatan ekonomi serta dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. Peneliti ingin mengkaji lebih luas dan ingin memberikan saran 

terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat Pandesari Pujon berkaitan dengan 

ramah lingkungan dan hemat biaya. Biogas merupakan energi tanpa menggunakan material 

yang masih memiliki manfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak keseimbangan 

karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan (deforestation) dan perusakan tanah. 

Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil sehingga akan 

menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Fokus penelitian ini adalah 

bagaimana masyarakat Pandesari Pujon memaknai biogas sebagai sumber energi rumah tangga, 

Bagaimana proses pemanfaatan biogas dari pandangan pendidikan ekonomi dan Bagaimana 

proses pemanfaatan biogas dari pandangan wawasan lingkungan. 

 
Keywords : Biogas, Sumber energi rumah tangga, Ekonomi Berwawasan Lingkungan 

 

Ekonomi lingkungan adalah 

ilmu yang mempelajari kegiatan 

manusia dalam memanfaatkan 

lingkungan sedemikian rupa 

sehingga fungsi atau peran 

lingkungan dapat dipertahankan atau 

bahkan dapat ditingkatkan dalam 

penggunaannya untuk jangka 

panjang. Sesungguhnya fungsi atau 

peran lingkungan yang utama adalah 

sebagai penunjang kehidupan (life 

support system)  dengan 

menyediakan sumberdaya alam 

sebagai bahan mentah untuk diolah 

menjadi barang jadi atau langsung 

dikonsumsi, sebagai assimilator yang 

mengolah limbah secara alami dan 

sebagai sumber kesenangan 

(amenity). Fungsi atau peran 

lingkungan semakin lama semakin 

menurun. Sumber daya alam yang 

telah tersedia menjadi berkurang dan 

langka, kemampuan alam mengelola 

limbah menjadi berkurang karena 

banyaknya limbah yang harus 

ditampung. Sistem perekonomian 

sesungguhnya tidak berdiri sendiri 

tetapi menyatu dengan sistem 

lingkungan. Sistem produksi dan 

konsumsi sebagian besar mengambil 
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dari alam dan jasa lingkungan secara 

langsung, kemudian baik produksi 

dan konsumsi menghasilkan limbah 

yang selanjutnya dibuang ke 

lingkungan sekitar masyarakat, 

seperti selokan atau sungai. Menurut 

Suparmoko dan Ratnaningsih (2011: 

1) ekonomi lingkungan adalah ilmu 

yang mempelajari kegiatan manusia 

dalam memanfaatkan lingkungan 

sedemikian rupa sehingga fungsi 

atau peran lingkungan dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat 

ditingkatkan dalam penggunaannya 

untuk jangka panjang. Fungsi atau 

peran lingkungan bagi manusia ini 

dapat mengolah bahan mentah 

menjadi barang jadi yang diproduksi 

kemudian baru dapat dikonsumsi 

untuk kebutuhan masyarakat. Dalam 

hal ini, kebutuhan masyarakat di 

Pandesari Pujon berkaitan dengan 

Biogas yang mampu diolah menjadi 

barang ekonomis penting. 

Biogas merupakan energi 

tanpa menggunakan material yang 

masih memiliki manfaat termasuk 

biomassa sehingga biogas tidak 

merusak keseimbangan 

karbondioksida yang diakibatkan 

oleh penggundulan hutan 

(deforestation) dan perusakan tanah. 

Energi biogas dapat berfungsi 

sebagai energi pengganti bahan 

bakar fosil sehingga akan 

menurunkan gas rumah kaca di 

atmosfer dan emisi lainnya. Methane 

(biogas) merupakan salah satu gas 

rumah kaca yang keberadaannya 

duatmosfer akan meningkatkan 

temperatur, dengan menggunakan 

biogas sebagai bahan bakar maka 

akan mengurangi gas metana di 

udara. Limbah berupa kotoran hewan 

merupakan bahan yang tidak 

bermanfaaat, bahkan bisa 

mengakibatkan polusi udara yang 

mengeluarkan bau tidak sedap. 

Sehingga diperlukan pengubahan 

pada kotoran hewan menjadi hal 

yang berguna, seperti biogas. 

Aplikasi anaerobik digestion akan 

meminimalkan efek dari limbah 

kotoran hewan dan meningkatkan 

nilai manfaat dari limbah.Selain 

keuntungan energi  yang didapat dari 

proses anaerobik digestion dengan 

menghasilkan gas bio, produk 

samping seperti sludge. Bahan ini 

diperoleh dari sisa proses anaerobik 

digestion yang berupa padat dan cair. 

Masing-masing dapat digunakan 

sebagai pupuk berupa pupuk cair dan 

pupuk padat. 
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Proses pembuatan biogas 

sendiri termasuk mudah dan bahan 

pembuatan biogas tidaklah mahal. 

Bahan-bahan yang diperlukan adalah 

minimal 3 buah cincin gorong-

gorong, septik tank untuk yangki 

digester, dan sebuah drum ili yang 

besar yang dapat memuat kira-kira 

200 liter bahan yang diperuntukkan 

sebagai gas methane (biogas). 

Bahan-bahan lainnya, berupa pipa 

logam dengan diameter 2 cm, yang 

berguna sebagai pipa penyaluaran 

gas dari tangki pencerna ke kompor 

untuk memasak, lampu gas, dan 

lainnya. Bahan pencegah kebocoran 

(ter, cat, las, dan lainnya), serta 

kotoran ternak, limbah tanaman 

(dedaunan dan jerami) sebagai bahan 

baku, petani dapat membuat unit 

biogas sederhana. (Kamarudin,2008).  

Pandesari Pujon salah satu 

desa yang masyarakatnya bekerja 

sebagai peternak sapi perah. 

Masyarakat menjadi anggota 

Koperasi Susu SAE, yang memasok 

susu sapi perah ke Koperasi Susu 

SAE Pujon. Setiap kepala rumah 

tangga memiliki minimal 5 ekor sapi 

perah. Sehingga, banyaknya sapi ini 

menghasilkan kotoran yang dapat 

menjadi polusi udara ataupun air. 

Polusi udara berupa bau, dan 

kotorannya tidak bermanfaat. 

Kotoran ini menjadi limbah 

tersendiri di sekitar rumah penduduk 

dan dibuang ke sungai. Masyarakat 

harus bisa mengolah kotoran tersebut 

menjadi barang yang bermanfaat dan 

dapat digunakan sesuai kebutuhan 

masyarakat. Oleh sebab itu, 

Pandesari Pujon salah satu desa 

sumber energi mandiri yang 

mengolah kotoran hewan menjadi 

biogas. Biogas ini masih digunakan 

masyarakat untuk keperluan rumah 

tangga sehari-hari. Biogas di desa 

pandesari ini didirikan karena 

masyarakat ingin lebih berhemat 

dalam pengeluaran mereka serta 

lebih ramah lingkungan dari kotoran 

sapi. Memanfaatkan kotoran sapi 

yang tidak hanya bisa dibuang begitu 

saja atau digunakan sebagai pupuk di 

pertanian melainkan dapat diolah. 

Desa Pandesari ini mendapatkan 

subsidi reaktor yang digunakan 

dalam pengolahan kotoran sapi 

menjadi biogas dari koperasi SUSU 

SAE Pujon. Pernyataan di atas 

membuat peneliti ingin lebih 

mengetahui secara luas yang melatar 

belakangi masyarakat desa pandesari 

melakukan pengolahan limbah 
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kotoran hewan menjadi biogas selain 

ramah lingkungan juga lebih hemat 

dalam pengeluaran keuangan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Masyarakat yang menggunakan 

biogas dan sisa biogas berupa slury 

hanya dibuang begitu saja ke selokan 

yang mengalir ke sawah warga. Slury 

ini bisa diolah sebagai pupuk. 

Sehingga, dengan kesuksesan 

menggunakan biogas dan slury yang 

ramah lingkungan dan lebih hemat 

diharapakan masyarakat pandesari 

yang belum menggunakan biogas 

dapat memanfaatkan limbah yang 

ada di lingkungan mereka.  

Selain hal di atas, ternyata 

masyarakat lain yang memiliki sapi 

perah,yang menghasilkan kotoran ini 

hanya bisa dibuang ke sungai. Secara 

langsung, kotoran sapi yang dibuang 

ke sungai menjadi polusi air. 

Meskipun kotoran hewan ini 

bermanfaat, maka harus diolah agar 

dapat terurai gas methane. 

Masyarakat lain yang tidak 

memanfaatkan kotoran ini sebagai 

biogas atau pupuk slury (limbah hasil 

biogas) karena dalam pembuatan 

biogas ini harus memiliki lahan yang 

luas. 

Adanya kekurangan hal di 

atas, maka masyarakat ataupun unit 

pengelolaan biogas dan peternak sapi 

bisa memberikan kesadaran satu 

sama lain akan peduli lingkungan. 

Masyarakat yang tidak memiliki 

lahan, saling bekerjasama untuk 

mengolah kotoran ini menjadi 

biogas. Biogas ini dapat dijual dalam 

bentuk tabung gas. Ataupun slury 

yang dapat menjadi pupuk untuk 

pertanian dan akan sulit bila 

berbentuk cair, maka masyarakat 

bisa mengolah slury menjadi pupuk 

kering. Peneliti mengharapkan 

adanya fenomena yang ada di 

masyarakat Pandesari Pujon ini, 

masyarakat lebih peduli akan 

lingkungan yang memanfaatkan 

kotoran sapi, sehingga dapat 

melakukan kegiatan ekonomi dengan 

memproduksi kotoran sapi menjadi 

biogas dan sisa biogas tersebut bisa 

diolah menjadi pupuk slury. Adanya 

memanfaatkan kotoran tersebut, 

kemudian diolah menjadi barang 

yang dapat dimanfaatkan, seperti 

biogas dan pupuk slury, sehingga 

masyarakat dapat belajar kegiatan 

ekonomi dengan cara 

mendistribusikan biogas dan pupuk 

skury  kepada masyarakat lain yang 



National Conference On Economic Education  

Agustus 2016   

ISBN: 978-602-17225-5-8 
 

1677 

 

bisa menggunakan biogas pengganti 

gas LPG dan pupuk slury untuk 

pertanian, dan bisa dikonsumsi atau 

digunakan untuk kepentingan rumah 

tangga masyarakat.  

Penanganan limbah kotoran 

sapi dengan sistem fermentasi 

anaerobik menggunakan reaktor 

biogas memiliki beberapa 

keuntungan , seperti: dapat 

mengurangi emisi gas rumah kaca, 

mengurangi bau tak sedap meskipun 

masyarakat Pandesari Pujon sudah 

terbiasa akan bau tak sedap ini, 

mencegah penyebaran penyakit, 

menghasilkan pupuk dari sisa limbah 

biogas, serta menghasilkan energi. 

Pemanfaatan limbah seperti ini 

secara ekonomi sangat kompetitif 

sebagai pengganti gas LPG yang 

semakin lama harga gas semaki 

mahal dan pupuk anorganik. 

Pelaksanaan program biogas untuk 

menangani limbah peternakan 

diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah ekonomi pada setiap 

pengguna biogas atau setiap individu 

rumah tangga dan perbaikan 

lingkungan hidup. 

Menurut Damanik (2014: 

volume 4-no 1): 

Pemanfaatan limbah sebagai 
sumber energi alternatif belum 
merupakan cara yang umum 
dilakukan, terutama limbah 
yang bersumber dari kegiatan 
peternakan dengan kapasitas 
yang besar sebab limbah yang 
dibuang ke lingkungan 
mempunyai sifat dan 
karakteristik tertentu dan cukup 
potensial menimbulkan dampak 
yang merugikan lingkungan 
sehingga perlu dilakukan 
penanganan kembali. 
Pemanfaatan feses ternak sapi 
sebagai energi alternatif biogas 
bagi rumah tangga dan 
dampaknya terhadap lingkungan 
Di Desa Kepuharjo, Kecamatan 
Cangkringan, Kabupaten 
Sleman memberikan gambaran 
sebuah masyarakat yang sudah 
merespon secara positif 
terhadap pemanfaatan feses 

ternak sebagai energi alternatif 
biogas hal itu terbukti dari nilai 
penghematan yang diperoleh 
dari pemanfaatan energi biogas 
sebesar 250 m3 . 

Beberapa pernyataan di atas 

peneliti ingin mengetahui proses atau 

kegiatan masyarakat Pandesari pujon 

yang memiliki wawasan ramah 

lingkungan serta lebih mengerti 

penggunaan biogas dapat 

meminimalisir pengeluaran 

keuangan mereka. Penggunaan 

biogas selama ini sudah efektif atau 

belum sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Peneliti berharap biogas 

tersebut juga dapat menanamkan 

konsep ekonomi lingkungan yang 

pada intinya memanfaatkan kotoran 
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sapi sebagai biogas yang nantinya 

digunakan sebagai pengganti gas 

LPG untuk memasak makanan oleh 

setiap rumah tangga, dapat menjadi 

distributor bagi masyarakat lain, 

sehingga tidak hanya bermanfaat 

bagi individu tetapi bermanfaat bagi 

individu lain yang bisa menambakan 

keuangan disetiap rumah tangga 

yang memproduksinya. Oleh sebab 

itu, masyarakat mempunyai pilihan 

untuk menggunakan biogas dan tidak 

perlu membeli gas lagi. Ekonomi 

lingkungan yang memanfaatkan 

sumberdaya yang ada untuk 

melakukan kegiatan ekonomi serta 

dapat memenuhi kebutuhan manusia. 

Peneliti ingin mengkaji lebih luas 

dan ingin memberikan saran terkait 

dengan kegiatan yang sudah 

dilakukan masyarakat Pandesari 

Pujon berkaitan dengan ramah 

lingkungan dan hemat biaya.  

Menurut Elizabeth dan 

Rusdiana (2011) biogas merupakan 

sumber energi terbaru dan  penting 

sebagai substitusi unggul dan mampu 

menyumbangkan andil untuk 

memenuhi kebutuhan bahan bakar 

rumah tangga. Teknologi biogas 

merupakan pilihan yang tepat untuk 

mengubah limbah peternakan untuk 

menghasilkan energi dan pupuk 

sehingga diperoleh keuntungan 

ganda (multi margin) baik secara 

sosial ekonomi maupun dari segi 

kelestarian lingkungan. Sehingga 

peneliti mengharapkan masyarakat 

lebih bisa mandiri dan lebih maju 

dari sekarang dengan kekurangan 

atau kelebihan yang ada, sehingga 

peneliti mengambil judul penelitian 

“Makna Biogas Sebagai Sumber 

Energi Rumah Tangga (Studi Kasus 

di Masyarakat Pandesari Pujon)”. 

Fokus penelitian ini adalah 

masyarakat Pandesari Pujon 

memaknai biogas sebagai sumber 

energi rumah tangga, proses 

pemanfaatan biogas dari pandangan 

pendidikan ekonomi, dan proses 

pemanfaatan biogas dari pandangan 

wawasan lingkungan. 

PEMBAHASAN 

Ekonomi Lingkungan 

Menurut Suparmoko dan 

Ratnaningsih (2011:1) Ekonomi 

lingkungan adalah ilmu yang 

mempelajari kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan lingkungan 

sedemikian rupa sehingga fungsi 

atau peran lingkungan dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat 

ditingkatkan dalam penggunaannya 
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untuk jangka panjang. Sesungguhnya 

fungsi atau peran lingkungan yang 

utama adalah sebagai penunjang 

kehidupan (life support system)  

dengan menyediakan sumberdaya 

alam sebagai bahan mentah untuk 

diolah menjadi barang jadi atau 

langsung dikonsumsi, sebagai 

assimilator yang mengolah limbah 

secara alami dan sebagai sumber 

kesenangan (amenity). Meningkatnya 

pembangunan demi meningkatkan 

kesejahteraan manusia. Fungsi atau 

peran lingkungan semakin lama 

semakin menurun. Maksudnya 

sumber daya alam yang telah tersedia 

menjadi berkurang dan langka, 

kemampuan alam mengelola limbah 

menjadi berkurang karena banyaknya 

limbah yang harus ditampung.  

Menurut Wahjoedi (2013) 

mengemukakan bahwa perilaku 

ekonomi diarahkan untuk 

menghormati dan menjaga 

keseimbangan alam dan lingkungan, 

kembali ke alam, jangan merusak 

alam. Wikipedia (2012) Pengertian 

ekonomi lingkungan atau ilmu 

ekonomi lingkungan adalah ilmu 

yang mempelajari perilaku atau 

kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam 

(SDA) dan lingkungannya yang 

terbatas sehingga fungsi atau peranan 

SDA dan lingkungan tersebut dapat 

dipertahankan dan bahkan 

penggunaannya dapat ditingkatkan 

dalam jangka panjang atau 

berkelanjutan.  

Menurut Fien & Trainer 

(1993) ekonomi lingkungan 

(environmental economy) adalah 

pemahaman terhadap ilmu ekonomi 

yang tidak hanya 

mempertimbangkan keuntungan 

maksimal dan minimum biaya, tetapi 

merupakan suatu keyakinan bahwa 

hidup tidak hanya bersifat 

economically saja, melainkan harus 

memperhatikan ecology (lingkungan) 

atau lingkungan hidup. Ilmu 

ekonomi lingkungan merupakan 

sesuatu yang dipromosikan sebagai 

kendaraan untuk perubahan sosial 

dan bentuk-bentuk kemajuan yang 

lebih lestari ( one again being 

promoted as a vehicle for social 

change and more sustainable form of 

development). Ekonomi lingkungan 

mempelajari tentang pengelolaan 

sumber-sumber yang ada untuk 

mensejahterakan seluruh rakyat atau 

masyarakat, sehingga tujuan dari 

ekonomi lingkungan adalah 
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kemajuan yang berdasar masyarakat 

tercapai, dimana agenda 

pembangunan ekonomi lingkungan 

harus memihak kepada kepentingan 

masyarakat, mewujudkan 

kesejahteraannya lebih adil dan 

mementingkan kelestarian 

lingkungan. 

Menurut Hamalik (2010: 98), 

“individu dan lingkungan 

terjalin proses interaksi atau 

saling mempengaruhi satu 

dengan yang lainnya. Tingkah 

laku individu dapat 

menyebabkan perubahan pada 

lingkungan bentuk positif atau 

negatif. Pengaruh positif 

berarti menimbulkan 

perubahan ke arah perbaikan, 

penyempurnaan atau 

penambahan. Pengaruh negatif, 

bila tingkah laku itu bersifat 

merusak”. 

 Interaksi antara manusia 

secara kelompok ataupun individu 

dengan lingkungan mendapatkan 

pengalaman dan mengembangkan 

kemampuan dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Manusia 

dapat memberikan pengaruh baik 

dan buruk terhadap lingkungannya. 

Oleh sebab itu, manusia harus bisa 

bertingkah laku secara baik agar 

tidak merusak lingkungan di sekitar 

mereka.  

  Menurut Soerjani (2009:11) 

lingkungan hidup di Bumi 

sebagaimana diungkapkan dalam UU 

No. 4 Tahun 1982 dan UU No.23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup terdiri atas 

lingkungan hidup alam, lingkungan 

hidup sosial dan lingkungan hidup 

binaan (semula dianggap buatan 

manusia: man-made environment). 

Berikut gambar 2.3  lingkungan 

hidup manusia menurut (Soerjani 

dkk,2006). 

 

Lingkungan di mana tercipta 

kehidupan terdiri atas lingkungan 

hidup alam di mana terdapat seluruh 

jenis makhluk hidup di Bumi, 

lingkungan hidup sosial dari 

makhluk hidup semula dipahami 

sebagai kekerabatan sosial manusia, 

sedangkan dalam perilaku untuk 

mendukung kehidupan terbentuklah 

lingkungan hidup buatan manusia 
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terdiri atas sebagau benda yang 

direkayasa manusia seperti 

permukiman, industri, transportasi, 

pertanian, perikanan dsb (Soerjani 

dkk,2006). 

Menurut Soerjani (2009:24) 

Ekonomi mengandung makna oikos 

(rumah tangga makhluk hidup) 

nomos (hukum) dan nemein 

(manajemen). Jadi ekonomi adalah 

cara mengatur atau mencukupi 

kebutuhan sumber daya bagi seluruh 

makhluk hidup dalam ekosistem. 

Hubungan antara ekonomi dengan 

ekologi diterangkan pada Gambar 

2.4 

 Kembali ke asalnya 

 

                       

 

 

            

 

             Pengelolaan sumber daya 

Gambar 1.4 Ekonomi memberikan 

dukungan bagi pencukupan sumber 

daya dalam ekosistem bagi 

kelangsungan peri kehidupan yang 

dipelajari dalam ekologi (lihat 

Soerjani 2008). 

 Dalam mengelola sumber 

daya ekonomi kecuali dapat 

mengupayakan nilai yang cukup juga 

dapat memberi nilai tambah sumber 

daya agar manfaatnya dapat 

diperoleh secara lebih optimal, sesuai 

dengan kebutuhan yang cukup untuk 

semua. Misalnya susu sapi diproses 

menjadi susu, kotoran sapi diproses 

menjadi biogas, dan seterusnya. 

Ekonomi adalah dikelola dan 

dimanfaatkannya secara cukup 

dengan nilai tambah, segenap sumber 

daya bagi kehidupan seluruh jenis 

makhluk hidup, secara adil. 

 Dalam mengelola sumber 

daya ekonomi kecuali dapat 

mengupayakan nilai yang cukup juga 

dapat memberi nilai tambah sumber 

daya agar manfaatnya dapat 

diperoleh secara lebih optimal, sesuai 

dengan kebutuhan yang cukup untuk 

semua. Misalnya susu sapi diproses 

menjadi susu, kotoran sapi diproses 

menjadi biogas, dan seterusnya. 

Ekonomi adalah dikelola dan 

dimanfaatkannya secara cukup 

dengan nilai tambah, segenap sumber 

daya bagi kehidupan seluruh jenis 

makhluk hidup, secara adil. 

  Karakter Berwawasan 

Lingkungan 

 Karakter menurut Cahyono 

(2014) adalah cara berpikir dan 

SISA 

EKONOMI 

EKOLOGI 
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berperilaku yang mencari khas setiap 

individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan siap mempertanggung 

jawabkan  setiap akibat yang 

diperoleh dari setiap keputusan yang 

di buat. Sedangkan menurut 

Kemendiknas karakter (2010) adalah 

nilai-nilai yang khas baik 

(mengetahui nilai kebaikan, 

keinginan berbuat baik, nyata 

berkehidupan baik dan berdampak 

baik terhadap lingkungan) yang 

terpatri dalam diri dan 

terjawantahkan dalam perilaku.   

 Menurut Cahyono (2014) 

Karakter yang berwawasan 

lingkungan yang ditandai dengan 

sikap baru (new attitudes), 

keterampilan (skills or capabilities), 

pengetahuan (knowledges), 

kesadaran dan perilaku (awarness 

and behaviours) terhadap eksistensi 

ekosistem yang lestari melalui 

pendidikan ekonomi berwawasan 

lingkungan sangat dibutuhkan. Sikap 

individu pada ekonomi berwawasan 

lingkungan menurut character 

education partnership (2003) adalah 

sikap dan perilaku yang positif dalam 

bidang ekonomi lingkungan yang 

mempunyai wawasan lingkungan 

atau yang sudah memiliki 

pengetahuann (knowledge), 

kesadaran (awareness), sikap 

(attitude), dan keterampilan (skills) 

yang terkait dengan pendidikan 

ekonomi lingkungan, atau sudah 

memiliki cognition (pengetahuan), 

feeling (perasaan) dan action 

tendency (kecenderungan 

berperilaku.  

 Cahyono (2014) Terminology 

sikap individu pada ekonomi 

berwawasan lingkungan itu sendiri 

sedikitnya memuat dua hal: 

economic values (nilai-nilai 

ekonomi) dan economic personality 

(kepribadian ekonomi), suatu 

kepribadian, sikap pada ekonomi 

merupakan cerminan dari nilai 

ekonomi yang melekat dalam sebuah 

entitas. Pemahaman sikap individu 

pada ekonomi berwawasan 

lingkungan merupakan bentuk 

kesatuan pengetahuan, perasaan, dan 

kecenderungan tindakan (perilaku) 

ekonomi yang eksplisit yang dimiliki 

oleh individu dalam 

mengembangkan disposisi-disposisi 

guna bertindak dengan cara-cara 
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yang pasti (curriculum coroporation, 

2003). 

 Oleh sebab itu, masyarakat 

dengan adanya ekonomi lingkungan 

dapat meningkatkan pengetahuan, 

sikap rasional, dan kecenderungan 

perilaku terutana pada pengambilan 

keputusan ekonomi berdasarakan 

keseimbangan antara ekonomi dan 

sumber daya alam yang ada sehingga 

segala tindakan ekonomi yang 

dilakukan tidak merusak lingkungan 

sekitar. 

BIOGAS 

 Pemanfaatan biogas masih 

sangat terbatas untuk digunakan 

sebagai memasaka ataupun sebagai 

penerangan. Hanya beberapa daerah 

yang memanfaatkan biogas sebagai 

sumber energi rumah tangga karena 

pekerjaan mereka sebagai peternak 

sapi. Dan tidak semua peternak sapi 

pun mengolah limbah kotoran sapi 

menjadi biogas. Untuk mengolah 

kotoran sapi ini menjadi biogas 

minimal sapi yang dimiliki oleh 

peternak adalah 4 ekor sapi. 

 Cadangan sumber energi 

minyak bumi semakin lama semakin 

berkurang, sehingga dialihkan ke gas 

LPG (liquid Petroleoum Gas). 

Sehingga dengan adanya hal ini, 

maka masyarakat yang memiliki 

keterampilan dalam mengolah 

limbah menjadi biogas dapat 

berperan penting karena lebih hemat 

dan ramah lingkungan.  

 Menurut Suyitno, Nizam, dan 

Dharmanto (2012:1) biogas adalah 

gas yang dihasilkan oleh bakteri 

apabila bahan organik mengalami 

proses fermentasi dalam reactor 

(biodigester) dalam kondisi anaerob 

(tanpa udara). Reaktor yang 

dipergunakan untuk menghasilkan 

biogas umumnya disebut digester 

atau biodigetser, karena di tempat 

inilah bakteri tumbuh dengan 

mencerna bahan-bahan organik. 

Menurut Suyitno, Nizam, dan 

Dharmanto (2012:10) biogas dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan, di antaranya adalah:   

- Sumber bahan bakar gas 
digunakan untuk kompor rumah 
tangga, penerangan, pemanas 
air, dan lainnya. 

- Sumber bahan bakar gas untuk 
menghasilkan panas yang dapat 
digunakan untuk berbagai 
keperluan misalnya pemanas air, 
pemanas udara, pengering, dan 
lainnya. 

- Sumber bahan bakar gas untuk 
menggerakkan motor bakar, 
turbin, dan lainnya yang 
kemudian torsi yang 
diperolehkan dapat digunakan 
untuk menggerakkan pompa 
atau mesin-mesin yang lain. 
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-  
PENUTUP 

Biogas merupakan energi 

tanpa menggunakan material yang 

masih memiliki manfaat termasuk 

biomassa sehingga biogas tidak 

merusak keseimbangan 

karbondioksida yang diakibatkan 

oleh penggundulan hutan 

(deforestation) dan perusakan tanah. 

Energi biogas dapat berfungsi 

sebagai energi pengganti bahan 

bakar fosil sehingga akan 

menurunkan gas rumah kaca di 

atmosfer dan emisi lainnya. 

Banyaknya sapi yang dimiliki 

masyarakat yang mana menghasilkan 

kotoran dan bisa menghasilkan 

polusi udara ataupun air bila dibuang 

ke sungai. Meskipun masyarakat 

sendiri sudah terbiasa akan bau yang 

kurang sedap ini dan kotoran sapi ini 

memang tidaklah berbahaya. 

Sehingga alangkah baiknya bila 

kotoran ini diolah menjadi barang 

yang berguna bagi masyarakat. 

Seperti halnya diolah menjadi 

biogas.  Proses   pembuatannya 

sendiri cukup mudah, asalkan ada 

lahan untuk  proses pembuatan 

biogas ini. 

Sehingga dengan teori-teori 

di bab pembahasan tersebut 

mendukung adanya masalah yang 

ada di Pandesari Pujon. Untuk 

melaksanakan kegiatan ekonomi atau 

kegiatan masyarakat sehari-hari 

sebaiknya memikirkan lingkungan 

dalam jangka panjang. Atau selain 

itu masyarakat juga bisa 

memanfaatkan limbah yang ada 

untuk mengurangi dampak 

lingkungan untuk mendukung 

kegiatan ekonomi. 
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