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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang 

telah diberikan dalam segala aktivitas keseharian kita. 

 Tanpa terasa, kehadiran lembaga/organisasi se-profesi Aliansi Dosen Perguruan Tinggi 

Swasta Indonesia (ADPERTISI) telah menapaki genap satu tahun. Sebagai lembaga/organisasi 

profesi dosen, ADPERTISI senantiasa berkomitmen untuk tidak sekedar wadah sebuah 

perkumpulan akan tetapi juga sebagai media untuk senantiasa menjadi katalisator bagi rekan-

rekan dosen dalam meningkatkan kapasitas sebagai dosen. 

 Melalui momentum Silaturrahmi Nasional (SILATNAS) 1 ADPERTISI dan untuk 

mencapai tujuan tersebut di atas, maka dari pihak pengurus membuat dan mengadakan kegiatan 

Seminar Nasional dan Call For Paper yang berkaitan dengan integrasi kemajuan teknologi yang 

disandingkan dengan metode pengajaran dalam dunia Pendidikan. Isu tersebut sengaja 

dimunculkan karena terdapat hal yang menarik berkaitan dengan Technologi Distruption yang 

semakin berkembang dalam dunia pendidikan yang memberikan peluang untuk membatasi 

penggunaan tenaga manusia. 

 Kepada para peserta Call For Paper dan Presenter Call For Paper kami ucapkan selamat 

atas terpilihnya paper yang telah diajukan. Sebagai wujud akan kepedulian kami terhadap karya 

para dosen yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan maka dengan ini kami persembahkan 

buku Scientia Prosiding Abdimas & Penelitian Seminar Nasional Silatnas 1 ADPERTISI 

yang didalamnya memuat semua hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian dari rekan-

rekan dosen. 

 Kehadiran buku prosiding ini mudah-mudahan menjadi pemicu bagi rekan-rekan sejawat 

untuk semakin bergairah menuangkan ide dan hasil karya ke dalam bentuk tulisan sehingga bisa 

memberikan manfaat tidak hanya bagi kehidupan manusia namun juga bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dunia pendidikan. 

       Makassar, 25 Nopember 2019 

  Editor 



ii 
 

DAFTAR ISI 

 

        Halaman 

Kata Pengantar Penerbit  ……………………………………………………… 

Daftar isi  ……………………………………………………………………… 

 

 

Rancang Bangun Alat Pengering Gabah Sistem Rotary Dryer Dengan 

Bahan Bakar Sekam Padi (Abdimas)……………………………………... 

Sattar Yunus (Universitas Teknologi Sulawesi Makassar) 

Muhammad Anshar (Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar) 

Yayu Chandra Pratiwi (Universitas Teknologi Sulawesi Makassar) 

Fitri Ariani (Universitas Bosowa Makassar) 

 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Melalui Video Learning Multimedia Di 

Sekolah Islam Terpadu Al Fikri Makassar (Abdimas)………………… 

Andi Asrina, Fatmah Afrianty Gobel (Universitas Muslim Indonesia 

Makassar) 

 

Microsoft Office Sebagai Media Pembelajaran Pada SMA IT Wahdah 

Islamiyah Makassar (Abdimas) …………………………………………...... 

Nurlindasari Tamsir, Nirwana, Sri Wahyuni, Suryani (STMIK Dipanegara 

Makassar) 

 

Pengolahan Dan Pemasaran Online Produk Susu Kefir Di Desa Gunung 

Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai (Abdimas) ……………… 

Hadrianti H.D Lasari (Universitas Lambung Mangkurat) 

Safaruddin (Universitas Megarezky Makassar) 

Ka’bah (Universitas Megarezky Makassar) 

 

Pengembangan Produk Pacar Cina (Sagu Mutiara) Di Kelurahan 

Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidendeng Rappang 

(Abdimas) …………………………………………………………………….. 

Buyung Romadhoni, M. Hidayat, Aulia, Nadir (Universitas Muhammadiyah 

Makassar) 

i 

 

ii 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

14 

 

 
 

 

 

17 

 

 

 

 

 
 

 

29 

 

 



iii 
 

Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu Dan Anak Melalui 

Pemberdayaan Kader Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Abdimas)  

Rahmawati Azis (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar) 

Asri Junaedi (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar) 

Akmal (Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Sulawesi  

Selatan) 

 

Effect Of Complete Feed Starch Banana Weevil Pea Stone On The Beans 

Goats System In Vivo Against Carcass Weight And Carcass Part 

(Penelitian) …………………………………………………………………… 

Aswandi (Agricultural Polytechnic Development of Manokwari)  

 

The Implementation Of 7 Smart Reading Strategies In Improving 

Students’ Reading Comprehension At The First Grade Students Of Sma 

9 Makassar (Penelitian) ……………………………………………………… 

M. Dahlan Bahang (STKIP YPUP Makassar) 

 

Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi 

Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar (Penelitian) …………………. 

Akhmad (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar) 
 

Gymnastic Activity Cards Terhadap Motor Ability Siswa SDN Kompleks 

IKIP 1 Makassar (Penelitian) ………………………………………………... 

Ferawati, Kurnia Rusli (Universitas Megarezky) 

 

Peningkatan Teknik Dasar Sepak Sila Dalam Sepak Takraw Melalui Alat  

Bantu Kicking Pad (Penelitian) ………………………………………………….. 

Awaluddin, Muhammad Janwar  (Universitas Megarezky) 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 
 

44 

 

 

 

 

51 

 

 

 

61 

 

 

 

 

68 

 

 

 

69 

 

 

 

 



1 
 

RANCANG BANGUN ALAT PENGERING GABAH SISTIM ROTARY DRYER 

DENGAN BAHAN BAKAR SEKAM PADI 

 

Sattar Yunus 

Universitas Teknologi Sulawesi Makassar 

Muhammad Anshar 

Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar 

Yayu Chandra Pratiwi 

Universitas Teknologi Sulawesi Makassar 

Fitri Ariani 

Universitas Bosowa Makassar 
 

  

Abstrak 
 

Di Indonesia lahan sawah memegang peranan besar dalam penyediaan pangan khususnya beras untuk 

pemenuhan karbohidrat mencapai 90%. Karena produksi padi cukup banyak maka konsekuensinya 

tentu limbah sekam juga menjadi banyak sehingga kalau tidak dimanfaatkan maka justru akan dapat 

mengganggu lingkungan. Salah satu alternative pemanfaatan sekam adalah menjadikannya sebagai 

bahan bakar untuk pengering gabah. Mesin pengering gabah telah ada akan tetapi masih belum lazim 

penggunaannya. Agar proses perancangan dapat terlaksana dengan baik, maka digunakan  metode 

rancang bangun yang terdiri : studi pustaka, perancangan alat, pembuatan komponen, perakitan alat, 

pengujian alat, pengambilan data. Gabah yang di masukkan ke dalam ruang pengering yang berputar 

akan teraduk oleh flight sekaligus di antar sampai ke hopper output. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa  gabah sebanyak 50 kg dengan proses pengeringan pada suhu rata-rata 80 ℃ dalam waktu 30 

menit dengan berat setelah proses seberat 39 kg. 

 

Keywords: Sektor Pertanian, Sekam Padi, Alat Pengering, Energi Alternatif, Rotary Dryer 

 

 

PENDAHULUAN 

 Beras merupakan sumber makanan 

pokok masyarakat Indonesia sampai 

sekarang ini. Untuk menghasilkan beras 

dibutuhkan proses yang panjang setelah 

panenan berlangsung. Salah satu tahapan 

proses yang sangat penting adalah 

pengeringan gabah padi setelah panen. 

Penanganan pasca panen ini harus 

dilakukan dengan baik untuk menghindari 

kerusakan atau penurunan kualitas beras, 

yang sangat merugikan masyarakat tani dan 

juga pemilik usaha penggilingan. 

Diperkirakan kerusakan atau kehilangan 

produksi pada saat panen dan pasca panen 

dapat mencapai 21,9 % dari total produksi 

(Tjahjohutomo, 2008).  

 Proses penggilingan padi biasanya 

diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot 

gabah. Sekam adalah sisa dari proses 

pengolahan gabah menjadi beras atau biasa 

disebut dengan limbah. Limbah sering 
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diartikan sebagai bahan buangan atau 

bahan sisa dari proses pengolahan hasil 

pertanian. 

 Proses penghancuran limbah secara 

alami berlangsung lambat, sehingga limbah 

tidak saja mengganggu lingkungan 

sekitarnya tetapi juga mengganggu 

kesehatan manusia. Pada setiap 

penggilingan padi akan selalu kita lihat 

tumpukan bahkan gunungan sekam yang 

semakin lama semakin tinggi. Saat ini 

pemanfaatan sekam padi tersebut masih 

sangat sedikit, sehingga sekam tetap 

menjadi bahan limbah yang mengganggu 

lingkungan. Sekam padi merupakan lapisan 

keras yang meliputi kariopsis yang terdiri 

dari dua belahan yang disebut lemma dan 

palea yang saling bertautan.  

 Pada proses penggilingan beras,  

sekam akan terpisah dari butir beras dan 

menjadi bahan sisa atau limbah 

penggilingan, Sekam dikategorikan sebagai 

biomassa yang dapat digunakan untuk 

berbagai kebutuhan seperti bahan baku 

industri, pakan ternak dan energi atau 

bahan bakar. Penggunaan energi sekam 

bertujuan untuk menekan biaya 

pengeluaran bahan bakar. Penggunaan 

bahan bakar minyak yang harganya terus 

meningkat akan berpengaruh terhadap 

biaya operasional usaha yang harus 

dikeluarkan. 

Energi biomassa merupakan salah satu 

sumber energi alternatif yang sangat 

penting dan potensial dikembangkan untuk 

berbagai kebutuhan. Pengembangan 

sumber energi biomassa seperti limbah 

penggilingan padi (sekam padi) sangat 

tepat dilakukan di negara kita sebagai 

negara agraris, karena ketersediaan bahan 

sekam padi cukup banyak dan mudah 

didapatkan. Salah satu penggunaan yang 

sangat penting dari sekam ini yaitu sebagai 

sumber panas/kalor untuk berbagai 

keperluan seperti mengeringkan gabah padi 

setelah panen.  

Kebanyakan petani melakukan 

pengeringan padi dengan menjemur 

langsung dibawah terik sinar matahari 

sehingga pengeringan akan tertunda bila 

cuaca tidak baik atau pada musim hujan 

(Suhanan dkk., 2005). Selama ini limbah 

penggilingan padi hanya sedikit yang 

memanfaatkan sebagai sumber energi 

alternative karena nilai kalornya cukup 

rendah. Sekam meskipun memiliki nilai 

kalor yang relatif rendah akan tetapi 

pengembangan sumber energi biomassa ini 

sangat mendukung kebutuhan energy 

terutama untuk industri rumah tangga dan 

program lingkungan bersih (Patel dan 

Ericson.,1981). 

Pada produktivitas tanaman padi 

memerlukan perhatian yang lebih serius, 

terutama pada proses pengawetan. 

Pengeringan memegang peranan penting 

pada proses pengawetan padi.  

Pada umumnya pengeringan di 

lakukan dengan memanfaatkan tenaga sinar 

matahari sebagai sumber panas, akan tetapi 

hal tersebut masih bergantung pada waktu, 

cuaca, dan lahan.  Di Sulawesi Selatan , 

pengeringan padi dengan menggunakan 

mesin pengering masih kurang lazim di 

gunakan, kalaupun ada masih sangat 

terbatas penggunaannya. Pengeringan yang 

memanfaatkan sumber panas dari 

pembakaran biomassa dan energi matahari 

yang dikenal sebagai pengering Efek 

Rumah Kaca-Hibrid (ERK-Hibrid) telah 

dikembangkan namun berbagai hasil 

penelitian pengeringan dengan metode ini 

menunjukkan efisiensi pengeringan yang 

relatif rendah yaitu rata-rata 8-18% 

(Nelwan, 1997); 26-35% (Mulyantara dkk., 

2008).  

Adapun beberapa jenis alat pengering 

yang telah ada dipasaran antara lain adalah 
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Flat Bed Dryer, Screen Conveyor, Tunnel 

Dryer, Tray Dryer dan Drum Dryer. 

Namun kelemahan pada berbagai alat 

pengering jenis ini material tidak dibalik 

secara bergantian sehingga produk yang 

dihasikan tidak merata. Kelemahan lain 

adalah pada peralatan pengering prodak 

pengering tidak dihasilkan secara kontinu. 

Sedangkan kelebihan dari mesin pengering 

padi jenis rotary dryer yang akan di buat 

oleh penulis yaitu produk yang akan di 

keringkan akan di aduk selama proses 

pengeringan di dalam tabung silinder 

(drum), sehingga proses penguapan 

terhadap produk akan merata. Disamping 

itu ketersediaan limbah sekam padi yang 

cukup banyak sehingga terasa perlu untuk 

merancang bangun system rotary dryer 

pada mesin pengering padi berbahan bakar 

sekam padi.  

 

METODE PELAKSANAAN 

Proses Pengerjaan Alat Pengering 

Gabah 

Rancang bangun Instalasi Pengering 

gabah terdiri dari beberapa komponen inti 

seperti Rangka, tabung silinder, Corong, 

tungku dan komponen lainnya telah 

dikerjakan dan  diselesaikan, proses 

pembuatan dan perakitannya  seperti yang 

ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

a. Pengerjaan Tabung dan Pemasangan 

Ruji-ruji dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Proses Pengerolan Plat  

                       Untuk Tabung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Hasil Pengerolan Plat dan 

Ruji-ruji dalam tabung 

 

b. Tungku Pembakar dan Rangka 

Mesin Penggerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Kotak Tungku Pembakar   

                     disertai Blower dan 

Rangka Mesin Penggerak 
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c. Hasil Perakitan Komponen Alat 

Pengering Gabah  

Dari perancangan dan pembutan 

yang telah dilakukan maka diperoleh  

spesifikasi alat pengering gabah berbahan 

bakar sekam : Tinggi 120 cm, panjang 260 

cm, dan lebar 85 cm, diameter poros 

penggiling dan pengayak 1 inc dan daya 

motor penggerak 5 hp. Penentuan ukuran 

tinggi, panjang dan lebar alat pengering 

gabah berbahan bakar sekam dengan 

memperhitungkan ergonomisnya alat. 

Penentuan besar daya motor dan diameter 

poros alat  yang digunakan berdasarkan 

pada besar gaya yang diperlukan untuk 

proses pengeringan gabah. Hasil Perakitan 

seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4.  Hasil Perakitan Alat Pengering 

Gabah 

Prosedur Pelaksanaan Pengujian 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan di 

gunakan sebagai alat ukur . seperti 

timbangan massa, thermometer, 

stopwatch, alat ukur kecepatan udara. 

2. Siapkan dan timbang gabah yang akan 

di keringkan sebanyak 50 Kg 

3. Pastikan suhu udara panas yang 

mengalir dari ruang bakar bahan bakar 

ke dalam ruang pengering adalah 75 – 

85 ℃. Karena apabila suhu kurang dari 

75 ℃ maka air yang terkandung di 

dalam gabah akan lama terjadi 

penguapan. Dan apabila suhu melebihi 

85 ℃ maka gabah akan mengalami 

pengeringan yang hanya di lapisan kulit 

luarnya saja, sebab apabila kulit luar 

sudah kering maka air yang terkandung 

pada lapisan terakhir gabah tidak akan 

bisa di lepaskan atau di uapkan oleh 

panas yang di berikan terhadapnya. 

4. Setelah itu masukkan gabah yang sudah 

di timbang ke dalam hopper input 

secara perlahan lahan, atau 5 kg setiap 

kali memasukkan. 

5. Lakukan pengecekan suhu di dalam dan 

di luar serta laju udara pada feed 1 dan 

2 selama 5 menit sekali 

6. Setelah padi semua keluar maka 

lakukan kembali penimbangan untuk 

mengetahui berapa kg air yang terlepas 

dari padi tersebut akibat penguapannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel hasil pengujian dapat dilihat dibawah 

ini: 
 

NO WAKTU 

PENGERING
AN 

(menit) 

MASSA 

GABAH 
SEBELUM 

DI 
KERINGKAN        

( Kg) 

SUHU ℃ LAJU 

UDARA 
(m/s) 

MASSA 

PADI 
SETELA

H DI 
KERING

KAN 
(Kg) 

EX IN F1 F2  

1 5 MENIT  

 

 

50 kg 

58.5 87 1.58 1.31  

 

 

 

39 kg 

2 10 MENIT 51.2 62 1.70 1.23 

3 15 MENIT 68.1 105 1.82 1.26 

4 25 MENIT 59.8 84 1.43 1.24 

5 30 MENIT 61.3 70 1.52 1.15 

 

Massa air padi 

 𝑊𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑎1 × 𝑤 

 

Diketahui : 

Ka1 = 22% 

  W    =50 kg 

 𝑊𝑎𝑖𝑟 = 22% × 50 

            = 11. 0 𝑘𝑔 

Berat kering padi 

𝐵𝑘 = 𝑤 − 𝑊𝑎𝑖𝑟  

       = 50 − 11 

       = 39 𝑘𝑔 
 

Dari hasil pengujian yang dilakukan 

dimana berat awal gabah yang masih dalam 

kondisi basah seberat 50 kg, dan setelah 

melalui tahapan pengeringan selama 30 
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menit maka diperoleh berat gabah dalam 

kondisi kering seberat 41 kg, temperature 

selalu diukur agar tetap pada kondisi 

standar dalam tabung silinder antara 75-85 

℃ agar kualitas gabah hasil pengeringan 

dapat dicapai, suhu yang di perbolehkan 

pada pengeringan gabah tidak boleh 

mencapai di atas 90℃,  bahkan suhu udara 

yang naik sampai melebihi 100℃ dalam 

waktu kurang lebih 2-3 menit akan 

mengakibatkan kulit pada gabah yang 

terkena temperature tinggi tersebut akan 

tertutup, dan air yang ada di dalam biji sulit 

untuk menguap.  

Kualitas pengeringan merujuk 

pada: 

1. Gabah Kering Panen (GKP), gabah yang 

mengandung kadar air lebih besar dari 

18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 

25% (18%<KA<25%), hampa/kotoran 

lebih besar dari 6% tetapi lebih kecil 

atau sama dengan 10% 

(6%<HK<10%), butir hijau/mengapur 

lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil 

atau sama dengan 10% 

(7%<HKp<10%), butir kuning/rusak 

maksimal 3% dan butir merah 

maksimal 3%.  

2. Gabah Kering Simpan (GKS), adalah 

gabah yang mengandung kadar air lebih 

besar dari 14% tetapi lebih kecil atau 

sama dengan 18% (14%<KA<18%), 

kotoran/hampa lebih besar dari 3% tetapi 

lebih kecil atau sama dengan 6% 

(3%<HK<6%), butir hijau/mengapur 

lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau 

sama dengan 7% (5%<HKp<7%), 

butirkuning/rusak maksimal 3% dan 

butir merah maksimal 3%.  

3. Gabah Kering Giling (GKG), adalah 

gabah yang mengandung kadar air 

maksimal 14%, kotoran/hampa 

maksimal 3%, butir hijau/mengapur 

maksimal 5%, butir kuning/rusak 

maksimal 3% dan butir merah maksimal 

3%.  

 

KESIMPULAN 

Dalam proses perancangan dan 

pembuatan alat pengering gabah dan 

sampai pada proses pengujian, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Suhu rata-rata dalam tabung silinder 

pengering sebesar 80 ℃, peranan blower 

pengisap udara panas dan mendorongnya 

dalam tabung sangat menentukan besarnya 

suhu dalam  ruang pengering, sumber panas 

atau energy dari pembakaran sekam padi. 

Rata-rata  waktu yang digunakan untuk 

mengeringkan gabah seberat 50 kg adalah 

30 menit. 

Masih memerlukan kajian lebih lanjut 

untuk meningkatkan efisiensi alat 

pengering gabah dengan bahan bakar 

sekam padi.  
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Kami menyampaikan terima kasih 

dan apresiasi yang setinggi tingginya atas 

bantuan dana dari Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

Kementerian Riset, Teknologi, dan 
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Abstrak 

Laporan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah 

korban kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. pada 

tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, sedang ditahun 

2017, tercatat sebanyak 116 kasus. (KPAI; Komisi Perlindungan Anak Indonesia). 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan terhadap guru dan siswa di SD IT Terpadu Al Fikri Makassar. 

Pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi terkait pengenalan dan upaya pencegahan 

pelecehan seksual belum pernah yang dilakukan pihak sekolah sehingga baik guru maupun siswa 

kurang pengetahuan mengenai hal tersebut. Penyebabnya yaitu guru tidak paham mengenai 

pendidikan kesehatan reproduksi dan pihak sekolah belum memiliki media yang bisa digunakan 

sebagai upaya pendidikan yang menarik perhatian siswa. Selain itu, ada renovasi tata ruang sekolah 

yang menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya kesehatan 

reproduksi. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

guru serta siswa dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk itu, dibutuhkan metode yang relevan 

dan menarik dalam pemberian informasi terkait kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan pengabdian ,emggunakan media video mengenai kesehatan 

reproduksi, didapatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap siswa-siswi Alfikri kelas V 

dan VI. Sehingga disimpulkan perlunya media yang inovatif dalam promosi kesehatan dalam 

memberikan edukasi. 

 

Kata Kunci: Kesehatan reproduksi, media, Video, Siswa. 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Anak sebagai generasi penerus 

bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak 

dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. 

Sebaliknya, mereka bukanlah objek 

(sasaran) tindakan kesewenang-wenangan 

dan perlakuan yang tidak manusiawi dari 

siapapun atau pihak manapun. Saat ini 

hampir setiap hari media cetak, elektronik, 

maupun media sosial memberitakan 

kejadian kekerasan, salah satunya adalah 

tindakan kekerasan yang dilakukan baik 
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oleh orang terdekat, maupun orang lain. 

Dampak kekerasan yang dialami tentunya 

berpengaruh besar pada kondisi kesehatan. 

(Infodatin, 2017). 

Menurut WHO, kekerasan seksual 

meliputi hubungan seksual atau hubungan 

seksual nonkonsensual (tindakan seksual 

yang tidak melibatkan kontak (seperti 

voyeurisme atau pelecehan seksual); 

tindakan perdagangan seksual yang 

dilakukan terhadap seseorang yang tidak 

dapat menyetujui atau menolak; dan 

eksploitasi melalui media sosial. 

Laporan kantor Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A), jumlah korban kekerasan 

terhadap anak dalam bentuk kekerasan 

seksual meningkat setiap tahunnya. pada 

tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 

kasus kekerasan seksual terhadap anak-

anak, sedang ditahun 2017, tercatat 

sebanyak 116 kasus. (KPAI; Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia). 

Meningkatnya kasus kekerasan 

seksual pada anak setiap tahun, disebabkan 

kurangnya pendidikan seks sejak dini pada 

anak. Selain itu, pola asuh orangtua, 

pengetahuan orangtua serta tekhnologi 

informasi yang cepat berkembang. Pada 

usia 6-12 tahun anak berada pada masa 

intelektual atau masa keserasian 

bersekolah. Pada masa ini secara reltif 

anak lebih mudah dididik dari pada 

sebelum dan sesudahnya. Piaget 

menanamkan masa ini sebagai masa 

operasi konkret, dan masa berakhirnya 

berpikir khayal dan mulai berpikir konkret, 

anak mulai menguasai dunia sekitar secara 

obyektif. Pada masa perkembangan emosi 

dan sosial berlanjut pada tiga konteks: 

rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya. 

Dalam konteks lingkungan sekitar, bahaya 

yang sebenarnya harus dihadapi anak 

adalah interaksi dengan sesama usia tanpa 

adanya pengawasan yang ketat dari 

orangtua sehingga dapat menimbulkan 

konflik. 

Perkembangan tekhnologi yang 

semakin pesat berimbas pada 

meningkatnya kekerasan seksual terhadap 

anak-anak. Maraknya tayangan media 

elektronik, seperti televisi dan internet 

yang berbau seks mulai mendominasi 

lingkungan anak-anak. Dengan kondisi 

dan kerentanan secara seksual yang 

dimiliki pada masa usia sekolah dasar, 

anak perlu dibekali dengan pendidikan 

seksualitas. Pemberian informasi berupa 

perkembangan seksualitas, kesehatan 

reproduksi dan personal safety skills yang 

merupakan salah satu upaya mencegah 

tindak kekerasan seksual pada anak. 

Pendidikan seksual sangat penting 

untuk diberikan pada anak usia sekolah 

sedini mungkin, hal ini disebabkan karena 

hasil penelitian menyebutkan bahwa anak 

yang berusia lebih muda akan mampu 

memahami lebih banyak tentang 

pendidikan seksual. Perlu adanya 

peningkatan peran sekolah khususnya guru 

kelas dalam memberikan pendidikan 

seksual pada anak baik secara intensitas 

maupun kualitas. 

Pendidikan seks pada anak juga 

dapat mencegah agar anak tidak menjadi 

korban pelecehan seksual, dengan dibekali 

pengetahuan tentang seks, mereka menjadi 

mengerti perilaku mana yang tergolong 

pelecehan seksual. Idealnya, pendidikan 

seks pada anak-anak diberikan kali 

pertama oleh orangtua dirumah atau 

lingkup keluarga. Akan tetapi, tidak semua 

orangtua mau bersikap secara terbuka 

terhadap anak dalam membicarakan 

permasalahan seksual (Zhang et al., 2013).  
Selain itu, rata-rata lebih dari 40% 

waktu anak-anak dihabiskan di sekolah 

dengan berbagai kegiatan akademik 
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maupun non akademik.anak-anak 

menghabiskan sebagain besar waktunya di 

sekolah, dari sinilah kita berharap agar 

pendidikan seks di sekolah bisa membuat 

seorang anak mengetahui tentang jenis 

kelaminnya, dan hal itu bisa memberikan 

penilaian yang tepat tentang suatu tindakan 

yang berkaitan dengan urusan seksualitas 

(Zwi et al., 2007). 

Program sekolah penting untuk 

mendukung proses ini. Terutama pada anak 

usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar 

memiliki kemampuan kritis untuk bertanya 

lebih detail tentang keadaan sekitarnya 

tanpa terkecuali menyangkut seks dan 

reproduksi. Mengembangkan program 

pendidikan seks di sekolah yang baik 

melalui peran aktif guru menunjukkan 

bahwa lingkungan sekolah 

bertanggungjawab terhadap aspek 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika 

keluarga dan sekolah tidak mengambil alih 

masalah tersebut, maka anak-anak akan 

beralih ke sumber informasi lain. 

Sekolah Dasar Islam Terpadu 

(SDIT) Alfikri merupakan salah satu 

sekolah swasta yang terletak di wilayah 

kerja Puskesmas Tamalanrea. Para siswa 

yang bersekolah di Alfikri sebagian besar 

berdomisili di wilayah kerja Puskesmas 

Tamalanrea Makassar. Alfikri adalah 

sekolah yang menjadikan pesan-pesan 

Islam sebagai pembentukkan manusia yang 

berilmu dan berakhlak mulia yang 

dilandasi nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah SAW sebagai landasan utama 

pada setiap aktifias belajar mengajar di 

sekolah serta berorientasi mutu yang 

dibangun dengan kerjasama yang erat 

dengan orang tua siswa. Visi dari sekolah 

ini adalah Unggul dalam membina generasi 

Qur’ani dan bersinergi dengan lingkungan 

yang islami. 
 

Anjuran hidup bersih dan sehat 

merupakan salah satu sunnah Rasul dan 

bukan habya sebatas kesehatan fisik tetapi 

juga secara psikis. Namun kendala yang 

dirasakan pihak sekolah adalah minimnya 

pengetahuan guru dan tidak tersedianya 

media terkait kesehatan reproduksi 

sehingga siswa tidak tidak mendapatkan 

informasi yang memadai. Selain itu, di 

sekolah Alfikri belum pernah dilakukan 

sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, 

sehingga sangat dibutuhkan adanya 

pemberian informasi yang sesuai. 

Untuk mengatasi berbagai 

permasalahan kesehatan yang ada, 

diperlukan metode maupun media yang 

baik serta disukai oleh sasaran. Khusus 

untuk anak-anak, pemberian informasi 

melalui media yang menarik akan 

menambah ketertarikan siswa, media video 

learning multimedia merupakan media 

audio visual yang berisi cerita dan gambar 

bergerak yang mudah dicerna oleh anak-

anak. Selain itu, menurut berbagai literatur 

pemberian materi promosi kesehatan lebih 

mudah tersampaikan jika menggunakan 

media yang dapat menarik perhatian siswa.  

Melalui metode yang benar dan 

penggunaan alat peraga yang tepat sasaran, 

maka materi yang disampaikan dalam 

promosi kesehatan akan mudah diterima, 

dicerna dan diserap oleh sasaran. 

 

Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini berupaya menerapkan 

inovasi dari segi metode dan media 

promosi kesehatan yang tepat sasaran 

dengan melibatkan masyarakat sekolah 

serta fokus pada upaya peningkatan 

pengetahuan, sikap, motivasi dalam 

menerapkan masalah kesehatan reproduksi 

sebagai pencegahan terjadinya pelecehan 

seksual. 
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2. METODE PELAKSANAAN 

Identifikasi Permasalahan Mitra 

Berdasarkan hasil diskusi bersama mitra 

maka disepakati prioritas permasalahan 

yang dialami oleh mitra adalah sebagi 

berikut: 

1. Tidak tercapainya tujuan dari salah 

satu Program Sekolah untuk 

meningkatkan nilai kesehatan dan 

melakukan pendidikan kesehatan 

perorangan dan lingkungan sekolah 

dikarenakan : 

a. Tidak adanya informasi yang 

tersampaikan ke siswa disebabkan          

rendahnya pengetahuan dan 

pemahaman guru mengenai 

kesehatan           reproduksi. 

b. Tidak adanya alat dan media 

sebagai pendukung utama 

penyampaian           informasi yang 

tepat mengenai kesehatan 

reproduksi. 

c. Belum pernah dilakukan sosialisasi 

tentang kesehatan reproduksi di           

sekolah. 

d. Adanya Renovasi gedung dan tata 

ruang sekolah sehingga minim 

sarana prasarana yang dibutuhkan 

dalam mendukung perubahan 

perilaku. 

2. Sangat memungkinkan bagi siswa 

untuk menerapkan pengetahuan 

mengenai kesehatan reproduksi 

dikarenakan fasilitas sekolah yang 

sementara dibangun cukup tersedia 

antara lain tempat sampah dan Jamban 

sehat dan pagar sekolah namun dari 

hasil observasi sebagian besar siswa 

memiliki pengetahuan mengenai 

kesehatan reproduksi dalam hal ini 

personal hygiene yang rendah, seperti: 

a. Siswa belum pernah diperkenalkan 

tentang kesehatan reproduksi baik 

dari pihak sekolah maupun instansi 

kesehatan. 

b. Tidak ada panutan dari teman 

sebaya untuk berperilaku hidup 

bersih                dan sehat. 

c. Tidak tersedianya media promosi 

yang sesuai dengan kebutuhan dan                 

ketertarikan anak 

d. Jam sekolah pada Sekolah Islam 

Terpadu yang cukup panjang (tidak                

sama dengan Sekolah Negeri) 

menyebabkan aktifitas siswa yang                

cukup tinggi membuat siswa lebih 

lama di sekolah yang 

memungkinkan terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan papar dari 

lingkungan sekolah. 

e. Adanya  renovasi  gedung  dan  tata  

ruang  sekolah,  sehingga        setiap 

orang bebas masuk dalam 

lingkungan sekolah. 

Solusi Dan Target Luaran 

Dari permasalahan mitra maka 

kami menawarkan solusi dengan target 

sebagai berikut yang sebenarnya saling 

melengkapi satu sama lainnya: 

1. Tidak tercapainya tujuan dari salah satu 

Program Sekolah untuk melakukan 

pendidikan kesehatan perorangan dan 

lingkungan sekolah 

Solusi : Pemberian informasi berupa 

penyuluhan kepada siswa dan guru 

SDIT al fikri yang memuat pesan-pesan 

kesehatan terkait kesehatan reproduksi, 

personal hygiene dan pengenalan upaya 

pencegahan pelecehan dan kekerasan 

seksual yang sangat memungkinkan 

terjadi. 

2. Masalah tidak adanya media promosi 

yang menarik perhatian anak  

Solusi : Penyediaan Media Promosi 

kesehatan inovatif berupa Video 

Learning Multimedia (VLM). 
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Penyediaan Media Promosi kesehatan 

Inovatif 

Media promosi kesehatan yang 

disiapkan oleh tim pengabdi berupa 1 

video yang berdurasi 15 menit,2  banner 

dan 100 lembar leaflet yang digunakan 

saat sosialisasi dan diserahkan ke pihak 

sekolah setelah dilakukan sosialisasi. 

Media promosi kesehatan tersebut 

memuat: 

a. Video 

Video memuat informasi-informasi 

mengenai pengenalan tanda-tanda akil 

baliq bagi anak laki-laki dan 

perempuan, perubahan yang terjadi 

ketika memasuki masa remaja, proses 

dan fungsi alat reproduksi (penjelasan 

sesuai tahapan umur), istilah-istilah 

umum terkait kesehatan reproduksi, 

pengertian kekerasan seksual, jenis-

jenis dan cara mencegah kekerasan 

seksual. Video ini bersumber  dari 

Kemenkes dan Depkes yang 

digabungkan menjadi 1 video 

berdurasi 15 menit, pemutaran video 

diulangi 2x pemberian di hari yang 

sama. 

b. Banner 

Banner berisikan gambar dan pesan 

sederhana mengenai jenis-jenis 

pelecehan seksual yang dipajang 

disudut ruang sekolah sehingga dapat 

terlihat dan dibaca oleh siswa-siswi.  

c. Leaflet 

Leaflet merupakan  alat promosi atau 

pemasaran yang dicetak pada selembar 

kertas, yang  berisikan informasi 

singkat mengenai kesehatan 

reproduksi, leaflet ini dibuat 

berdasarkan sumber dari depkes dan 

kemenkes kemudian disatukan dalam 1 

lembar informasi ringan yang dapat 

dibaca oleh siswa siswi al fikri.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan sosialisasi dimulai pukul 

09.00 setelah siswa-siswi kelas V dan VI 

al fikri melaksanakan shalat Dhuha. 

Sebelumnya ada perkenalan dari tim 

pengabdi mengenai tujuan 

dilaksanakannnya sosialisasi kemudian 

dilakukan pre test. Tim Pengabdi dibantu 

oleh 12 Mahasiswa kesehatan masyarakat 

UMI, dilanjutkan dengan pembagian 

leaflet dan diberikan penjelasan selama 

kurang lebih 10 menit. Selanjutnya 

pemutaran video berdurasi 15 menit yang 

diulang sebanyak 2x lalu dilakukan post 

test. Diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Pre test. 

Pembagian kuesioner memuat 

pertanyaan pengetahuan dan sikap 

mengenai kesehatan reproduksi yang 

terdiri dari: kuesioner pengetahuan 

sebanyak 11 nomor tanda-tanda aqil 

baliq, 5 tanda-tanda puberitas, 7 jenis-

jenis pelecehan seksual dan pertanyaan 

tentang sikap sebanyak 13 nomor. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Pelaksanaan Pretest 
 

b. Post test dilakukan setelah pemberian 

leaflet dan pemutaran video,  

dilanjutkan dengan pembagian 

kuesioner yang sama saat pre test untuk 

mengukur pengetahuan dan sikap 

siswa-siswi kelas V dan VI Al Fikri 

mengenai kesehatan reproduksi. 

 

 

 

 
 

     Gambar 3.2 Pelaksanaan Posttest 
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Hasil kuesioner pre test kepada 100 

siswa kelas V dan VI al Fikri adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1 

 Distribusi frekuensi berdasarkan 

pengetahuan pretest dan posttest 
 

Pengetahuan Pretest Posttest 

n % n % 

Kurang 43 43,0 13 13,0 

Cukup 57 57,0 87 87,0 

Jumalah 100 100,0 100,0 100,0 

 Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa siswa-siswi yang memiliki 

pengetahuan kurang sebelum diberikan 

intervensi pendidikan kesehatan berupa 

video sebanyak 43 orang (43,0%) dan 

pengetahuan cukup sebanyak 57 orang 

(57,0%). Setelah diberikan intervensi 

pendidikan kesehatan didapatkan 

pengetahuan kurang sebanyak 13 orang 

(13,0%) dan pengetahuan cukup sebanyak 

87 orang (87,0%). 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Pretest 

Dan Posttest 

 

Sikap 

Pretest Posttest 

n % n % 

Negatif  16 16,0 12 12,0 

Positif  84 84,0 88 88,0 

Jumlah 100 100,0 100 100,0 

Sumber : data primer 2019 

Berdasarkan tabel .2 menunjukkan 

bahwa responden yang memiliki sikap 

negatif  sebelum diberikan intervensi 

pendidikan kesehatan sebanyak 16 orang 

(16,0%), sikap positif sebanyak 84 orang 

(84,0%). Setelah diberikan intervensi 

pendidikan kesehatan didapatkan sikap 

negatif sebanyak 12 orang (88,0%) dan 

sikap positif  sebanyak 88 orang  (88,0%). 

 

Tabel 3 

Perubahan pengetahuan dan sikap  

 
Indikator 

Perubahan 

Pengetahuan Sikap 

Pretest Postest Pretest Postest 

n % n % n % n % 

Kurang   43 43,0 13 13,0 16 16,0 12 12,0 

Cukup  57 57,0 87 87,0 84 84,0 88 88,0 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Berdasarkan tabel pre dan post test, 

dapat diketahui terjadinya peningkatan 

siswa-siswi al fikri mengenai kesehatan 

reproduksi melaui video dan leaflet. Hal 

ini menunjukkan bahwa promosi 

kesehatan dengan menggunakan media 

video efektif memberikan perubahan 

pengetahuan sebanyak 74% dan sikap 

sebanyak 76% siswa-siswa al Fikri.  

 

4. KESIMPULAN  

Dari kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang telah dilaksanakan di SD 

IT Al-Fikri Makassar dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyediaan media Promosi kesehatan 

yang Inovatif berupa Video, Banner 

dan Leaflet sangat membantu Mitra 

secara efisien dan efektif dalam 

pemberian informasi seputar 

Kesehatan reproduksi pada siswa-siswi 

kelas V dan VI. 

b. Sosialisasi PHBS terhadap para siswa 

mampu meningkatkan pengetahuan 

sasaran dari 43% menjadi 87% dan 

sikap dari 16% menjadi 88%. 

 

5. UCAPAN TERIMAKASIH 

Kepada Universitas Muslim 

Indonesia atas dukungan berupa 

pendanaan pengabdian dan kepada pihak 
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pengabdian. 
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Microsoft Office Sebagai Media Pembelajaran  

Pada SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar 
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Abstract 

 
This activity is in the form of computer training, aimed at providing knowledge and understanding of the 

application of Microsoft Excel and PowerPoint  in making learning media. The target in this activity is the 

teachers of the Wahdah Islamiyah Makassar IT High School, totaling 20 people. Assistance in the development 

of instructional media is done by lecturing, demonstration and training methods accompanied by questions and 

answers. The material provided in the form of a basic introduction to computers and Microsoft Office to support 

the creation of learning media for teachers to be more interesting and interactive using Microsoft Powerpoint, 

then exposure to Microsoft Excel material, so that teachers can process grades using formulas that are tailored 

to the needs of processing grades at the school. At the end of the activity an evaluation will take place in the 

form of an exercise to find out the understanding of the material that has been delivered previously. The 

conclusion of this activity shows that the understanding of teachers about Microsoft Office is still minimal, but 

after the training was seen from the results of the evaluation given, 90% completed the assignments properly 

and correctly, as well as enthusiastic participants in playing an active role asking questions on the sidelines 

presentation of material so as to support an increased understanding of the use of tools in Microsoft Office. It is 

expected that after this activity, teachers can more often apply the knowledge that has been given in order to 

support in increasing teacher activities so that learning media is better and more interesting. 

. 

Keywords: Learning Media, Microsoft Office, Wahdah Islamiyah IT High School 

 

Abstrak 

 
Kegiatan ini berupa pelatihan komputer, bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

penerapan Microsoft excel dan Powerpoint dalam membuat media pembelajaran. Sasaran dalam kegiatan ini 

adalah guru-guru SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar yang berjumlah 20 orang. Pendampingan dalam 

pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi dan latihan yang disertai 

tanya jawab. Materi yang diberikan berupa pengenalan dasar komputer dan Microsoft Office untuk menunjang 

pembuatan media pembelajaran untuk guru-guru agar lebih menarik dan interaktif menggunakan Microsoft 

Powerpoint, kemudian pemaparan materi Microsoft Excell, agar guru-guru dapat mengolah nilai menggunakan 

rumus-rumus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan nilai pada sekolah tersebut. Pada akhir kegiatan 

diadakan evaluasi berupa latihan untuk mengetahui sampai mana pemahaman materi yang telah disampaikan 

sebelumnya. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman guru-guru tentang Microsoft Office 

masih minim, tapi setelah diadakan pelatihan ini  terlihat dari hasil evaluasi yang diberikan, 90% 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar, serta antusias peserta dalam berperan aktif 

bertanya di sela-sela pemaparan materi sehingga menunjang adanya peningkatan pemahaman penggunaan 

tools-tools pada Microsoft Office. Diharapkan setelah kegiatan ini, guru-guru dapat lebih sering menerapkan 

ilmu yang telah diberikan agar menunjang dalam meningkatkan kegiatan guru sehingga media pembelajaran 

lebih baik dan menarik.  

.  

Kata kunci: Media Pembelajaran, Microsoft Office, SMA IT Wahdah Islamiyah 
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1. PENDAHULUAN 

Media dalam pembelajaran berfungsi 

memperjelas pesan yang disampaikan 

guru. Media juga berfungsi sebagai alat 

bantu mengajar [1]. Media memudahkan 

siswa belajar, memberikan pengalaman 

konkrit, menarik perhatian, mengaktifkan 

indera siswa, dan membangkitkan dunia 

teori dengan realitanya [2]. Melihat pada 

kenyataan bahwa lingkungan atau kondisi 

belajar siswa yang terus berkembang 

mengikuti perkembangan teknologi maka 

seyogianyalah penggunaan media oleh 

guru pun harus ditingkatkan, dengan 

perkembangan teknologi saat ini, bukan 

waktunya lagi guru hanya mengandalkan 

media buku teks sebagai sumber belajar di 

kelas [3]. Salah satu program aplikasi 

perkantoran yang saat ini berkembang 

seiring dengan teknologi informasi dan 

komunikasi adalah Microsoft office yang 

dapat digunakan untuk melakukan 

pengolahan presentase (Microsoft 

powerpoint) dan pengolahan angka 

(Microsoft Excel) [4].  

Mitra pengabdian masyarakat pada 

kegiatan ini adalah SMA IT Wahdah 

Islamiyah Makassar. Pada SMA IT 

Wahdah Islamiyah Makassar, ditemukan 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

guru seperti kurangnya pengetahuan 

tentang komputer terkhususnya Microsoft 

Excell dan powerpoint. Sehingga masih 

bnyak guru masih menggunakan metode 

konvensional yaitu mengunakan buku teks 

dalam mengajar dan masih menggunakan 

perhitungan manual dalam mengolah nilai 

siswa. Penggunaan aplikasi tersebut sangat 

dibutuhkan oleh guru dalam 

mengembangkan model pembelajaran agar 

lebih menarik minat siswa serta dalam 

kemudahan dalam pengolahan nilai 

sehingga mengurangi tingkat kesalahan 

apabila menggunakan perhitungan 

manual.. Mengandalkan media buku teks 

akan membuat informasi yang diberikan 

hanya bersifat verbal sehingga perserta 

didik mudah bosan, tidak ada minat, dan 

gairah belajar yang berakibat hasil belajar 

yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Terlebih kepada guru 

saat ini yang masih menggunakan model 

pembelajaran langsung yang menyajikan 

materi ajar dengan media pembelajaran 

buku teks tentu saja hal ini tidak lagi 

efektif untuk menunjang pengembangan 

kompotensi siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Pengolahan nilai yang 

masih menggunakan perhitungan manual 

akan menimbulkan beberapa permasalahan 

diantaranya kesalahan pada tidak 

sesuainya hasil perhitungan dari nilai, 

sehingga terkadang perhitungan dilakukan 

beberapa kali untuk memastikan sesuai 

dan tidaknya hasil perhitungan. 

Menghitung hasil nilai rata-rata harus 

menggunakan perhitungan rumus sehingga 

guru membuat salinan catatan manual 

untuk menuliskan rumus, tentu hal ini 

sangat tidak efektif dan memakan waktu 

lama apabila tanpa menggunakan aplikasi 

pendukung untuk mengolah angka. 

Melalui kegiatan ini diharapkan para guru 

untuk dapat meningkatkan profesionalisme 

sebagai tenaga pengajar yang mengikuti 

perkembangan teknologi dan menerapkan 

ilmu yang telah disampaikan pada kegiatan 

ini.  

 

2. METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian ini 

dilaksanakan dalam beberapa tahap, 

meliputi :  

1) Tahap Persiapan. Tahap persiapan yang 

dilakukan untuk melaksanakan kegiatan 

ini meliputi : a) Survei tempat 

pelaksanaan kegiatan. Survei ini 

dilakukan untuk memastikan apakah 
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sekolah yang bersangkutan bersedia dan 

memiliki tempat yang memadai untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan ini, 

misalnya ketersediaan ruangan yang 

dilengkapi dengan computer/laptop 

serta adanya jaringan internet; b) 

Pembuatan proposal dan menyelesaikan 

administrasi perijinan pada SMA IT 

Wahdah Islamiyah  Makassar yang akan 

dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan; 

c) Pembuatan modul pelatihan, absensi 

dan kuesioner yang akan dibagikan 

pada para peserta saat pelatihan 

berlangsung; d) Memperbanyak modul 

dan kuesioner oleh Tim pelaksana 

Pengabdian Masyarakat.  

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan 

dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni 

tanggal 19 Juli 2019. Sebelum memulai 

pelatihan ini, peserta diwajibkan untuk 

mengisi absensi yang telah disediakan 

kemudian peserta dibekali dengan 

modul untuk lebih memaksimalkan  

pelatihan. Pemberian materi oleh 

instuktur dan rekan dosen lainnya 

sebagai pendamping peserta dalam 

proses latihan, pemberian kuesioner 

pada para peserta (guru) untuk 

mengukur tingkat pencapaian tujuan 

pengabdian masyarakat. 

Agar kegiatan dapat berjalan 

dengan lancar maka sebagai alternatif 

pemecahan masalah dilakukan 

pendampingan dengan cara pendekatan 

klasikal dan individual. Pendekatan 

klasikal dilakukan pada saat pemberian 

teori tentang pengembangan media 

pembelajaran yang benar dan pendekatan 

individual dilakukan pada saat latihan 

membuat media pembelajaran yang 

memenuhi standar sertifikasi. Adapun 

metode yang digunakan adalah: 

1. Ceramah bervariasi. Metode ini dipilih 

untuk menyampaikan konsep-konsep 

yang penting untuk dimengerti dan 

dikuasai oleh peserta pelatihan. 

Penggunaan metode ini dengan 

pertimbangan bahwa metode ceramah 

yang dikombinasikan dengan gambar-

gambar, animasi dan display dapat 

memberikan materi yang relatif banyak 

secara padat, cepat dan mudah. Materi 

yang diberikan meliputi : pentingnya 

teknologi dalam pendidikan, 

pengenalan dasar-dasar komputer, 

Microsoft Excell, Powerpoint. 

2. Demonstrasi. Metode ini dipilih untuk 

menunjukkan suatu proses kerja yaitu 

tahap-tahap pengembangan media 

pembelajaran berbasis komputer. 

Demonstrasi dilakukan oleh instruktur 

di hadapan peserta yang masing-

masing mengoperasikan satu komputer 

didampingi beberapa rekan dosen yang 

akan membantu mengarahkan. 

3. Pada tahap ini dilakukan evaluasi. 

Setelah pemberian materi Microsoft 

Office, maka peserta diberikan soal-

soal terkait materi yang ditelah 

disampaikan sebelumnya yaitu 

membuat pengolahan data nilai untuk 

satu mata pelajaran yang diampuh 

dengan menggunakan fasilitas yang 

ada di microsoft excel sehingga dapat 

menjadi master pengolahan nilai siswa 

dan membuat media pembelajaran 

untuk satu mata pelajaran yang 

diampuh dengan menggunakan 

fasilitas yang ada di Microsoft power 

point sehingga menghasilkan satu 

media pembelajaran yang menarik 

untuk guru mengajar.  Tahap ini 

diberikan untuk mengukur tingkat 

pemahaman para guru dalam menyerap 

materi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan 

hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakan program pengabdian pada 

masyarakat ini. Secara garis besar faktor 

pendukung dan penghambat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Antusiasme para guru yang cukup 

tinggi terhadap pelatihan ini, 

karena masih banyak Guru SMA 

IT Wahdah Islamiyah Makassar 
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yang belum menguasai Microsoft 

Office. 

b. Dukungan kepala sekolah SMA IT 

Wahdah Islamiyah Makassar yang 

menyambut baik pelaksanaan 

kegiatan pelatihan dan membantu 

tim pengabdian mengorganisasikan 

waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Sarana Laboratorium komputer 

yang dilengkapi dengan akses 

jaringan internet yang cukup 

memadai.  

2. Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan waktu untuk 

pelaksanaan pelatihan. 

b. Daya tangkap para peserta yang 

bervariasi, ada yang cepat namun 

juga ada yang lambat. 

Hubungan masalah dengan solusi 

pemecahan masalah yang ditawarkan pada 

kegiatan pengabdian ini untuk peningkatan 

kompetensi guru dalam penggunaan 

aplikasi komputer dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Masalah dan Solusi  

Masalah 
Permasa-

lahan 
Tujuan 

Solusi yang 

ditawarkan 

Guru Belum 

menggunaka

n aplikasi 

Microsoft 

Excell dalam 

pengolahan 

nilai siswa 

Rendahnya 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

dalam 

menggunaka

n aplikasi 

Microsoft 

excel untuk 

mengolah 

nilai siswa 

Meningkatka

n 

kemampuan 

dan 

keterampilan 

guru dalam 

menggunaka

n aplikasi 

Microsoft 

excel dalam 

pengolahan 

nilai 

 Pelatihan 

dengan 

metode 

ceramah 

dan 

diskusi 

 Praktek 

mengguna

kan 

computer 

dalam 

pengolaha

n nilai 

siswa yang 

siap 

digunakan 

oleh guru 

Guru Belum 

Menggunaka

n Microsoft 

power point 

sebagai 

media 

pembelajaran 

yang menarik 

siswa 

Rendahnya 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

dalam 

menggunaka

n aplikasi 

Microsoft 

power point 

untuk media 

pembelajaran 

Meningkatka

n 

kemampuan 

dan 

keterampilan 

guru dalam 

menggunaka

n aplikasi 

Microsoft 

power point 

dalam 

pembuatan 

media 

pembejaran 

 Pelatihan 

dengan 

metode 

ceramah 

dan 

diskusi  

 Praktek 

mengguna

kan 

computer 

membuat 

media 

pembelajar

an 

sehingga 

dapat 

menghasil

kan satu 
media 

pembelajar

an yang 

bisa 

digunakan 

 

Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi mitra sekolah, maka solusi yang 

ditawarkan kepada Sekolah tersebut adalah 

pelatihan, praktek menggunakan 

komputer, pembuatan materi/pengolahan 

nilai/media pembelajaran yang siap 

digunakan. 

 

 
 

Gambar 1. Bimbingan Pengabdian 
 

 
 

Gambar 2. Tim Pelaksana Pengabdian 
 

Untuk mengukur tingkat pencapaian 

pengabdian masyarakat dibuat kuesioner 

yang ditujukan pada guru dan dibagikan 

pada 20 guru dengan Mata Pelajaran yang 

berbeda dengan pertanyaan sebagai berikut 

: 1) Apakah Materi Microsoft Excell 

menarik bagi anda? 2). Apakah Materi 

Microsoft Powerpoint menarik bagi anda? 

3) Apakah Materi Microsoft Powerpoint 

mudah digunakan?, 4) Apakah Materi 

Microsoft Excell mudah digunakan? 5). 

Apakah Materi Microsoft Excell Mudah 

dipahami?, 6) Apakah Materi Microsoft 

Powerpoint mudah dipahami? 7) Apakah 
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Materi Microsoft Powerpoint bermanfaat 

bagi Anda? 8) Apakah Materi Microsoft 

Excell bermanfaat bagi Anda? dan 9) 

Apakah materi Microsoft Office cocok 

diterapkan pada guru dalam 

mengembangkan proses belajar mengajar 

sehingga lebih menarik?. Adapun 

parameter yang digunakan untuk 

mengukur pertanyaan tersebut yakni Ya, 

Cukup dan Tidak. 

Tabel 2. Hasil Kuesioner Penilaian guru 

terhadap materi Microsoft Office. 

 

No. Pertanyaan 

Presentasi Responden 

Ya Cukup Tidak 

1 

Apakah Materi 

Microsoft Excell 

menarik bagi 

anda? 

70% 20% 10% 

2 

Apakah Materi 

Microsoft 
Powerpoint 

menarik bagi 

anda? 

80% 20% 0 

3 

Apakah Materi 

Microsoft 

Powerpoint 
mudah 

digunakan? 

90% 10% 0 

4 

Apakah Materi 

Microsoft Excell 

mudah 

digunakan? 

60% 30% 10% 

5 

Apakah Materi 

Microsoft Excell 
Mudah 

dipahami? 

50% 30% 20% 

6 

Apakah Materi 

Microsoft 

Powerpoint 

mudah 
dipahami? 

90% 10% 0 

7. 

Apakah Materi 
Microsoft 

Powerpoint 

bermanfaat bagi 

Anda? 

100% 0 0 

8. 

Apakah Materi 

Microsoft Excell 
bermanfaat bagi 

Anda? 

70% 20% 10% 

9. 

Apakah materi 

Microsoft Office 

cocok 

diterapkan pada 

guru dalam 

mengembangkan 

proses belajar 
mengajar 

100% 0 0 

sehingga lebih 
menarik 

 

 Hasil penilaian guru terhadap 

materi Microsoft Office yang ditunjukkan 

pada Tabel 1 menjelaskan bahwa materi 

Powerpoint lebih mudah dipahami dan 

digunakan pada proses belajar mengajar 

guru dikelas, hal ini menunjukkan 80-

100% guru menyatakan setuju (Ya). 

Sedangkan pada Tabel 1 menunjukkan 

bahwa materi Microsoft Excell 50-70% 

sudah dipahami dan diminati, hal ini 

disebabkan karena bidang ilmu guru SMA 

IT Wahdah Islamiyah bukan di bidang 

teknologi komputer dan pengetahuan dasar 

para guru masih minim terkhususnya 

menyangkut rumus-rumus yang terdapat di 

Microsoft Excell.  

 

4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian 

yang telah dilaksanakan pada SMA IT 

Wahdah Islamiyah Makassar maka dapat 

disimpulkan antara lain : 

1. Dengan Evaluasi kompetensi guru 

dapat meningkatkan pembelajaran 

dibidangnya.  

2. Pengolahan data yang diharapkan 

dapat meningkatkan mutu guru dalam 

pembelajaran  

3. Dengan adanya pelatihan ini pihak 

sekolah dengan sangat mudah melihat 

perkembangan guru untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran 

bagi guru. 
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PENGOLAHAN DAN PEMASARAN ONLINE PRODUK SUSU KEFIR  

DI DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI 
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 Safaruddin, Ka’bah 
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Abstrak 

Sulawesi  Selatan memiliki  berbagai  kekayaan  yang sangat  beraneka  raga,  salah  satunya 

pengolahan susu sapi. Potensi usaha agribisnis ini dapat ditemui dan  dikembangkan di Desa Gunung 

Perak. D i  D e s a  t e r s e b u t  diproduksi susu segar yang kemudian dilakukan pengolahan di 

Koperasi Susu Sintari yang lebih dikenal dengan Susin. Bertujuan adanya inovasi produk, tim 
pengabdian masyarakat mengadakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan lancar 

selama lima bulan. Terhitung sejak bulan April 2019 hingga bulan Agustus 2019.  

Beberapa kegiatan dalam pengabdian ini diantaranya, memberikan kuesioner pre test dengan jumlah 

soal sebanyak 20 butir kepada peserta pengabdian masyarakat berjumlah 50 peserta. Memberikan 

materi kepada peserta tentang segudang manfaat susu kefir, prosedur pembuatan susu kefir, 

pemasaran offline dan online (konsep pemasaran, manfaat dan media pemasaran), contoh aneka 

olahan produk kefir. Membentuk grup whatssapp messenger untuk memudahkan diskusi anatar tim 

abdimas dan peserta. Mengingat jarak yang cukup jauh yakni jarak tempuh 130 Km dari Kota 

Makassar. Demonstrasi pembuatan susu kefir. Praktik pembuatan produk kefir seperti lotion dan 

scrub oleh peserta untuk mengingatkan kembali materi yang telah diberikan pada tahap sebelumnya. 

Melakukan umpan balik kepada peserta mengenai materi yang telah diberikan pada tahap 

sebelumnya.  
 

Kata Kunci : Susu Sapi; Kefir; Desa Gunung Perak, Sinjai 

 

1. PENDAHULUAN 

Sulawesi Selatan memiliki berbagai 

kekayaan yang sangat beraneka ragam. 

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh 

provinsi yang berada di Indonesia 

Timur ini adalah potensi usaha 

agribisnis pengolahan susu sapi. Potensi 

tersebut dikembangkan di Desa Gunung 

Perak yang berada di ketinggian 1100 

meter dari permukaan laut. 

Sapi perah yang dipelihara di Desa 

Gunung Perak tepatnya di Koperasi Susu 

Sintari, kelompok tani Batu Leppa 

berjumlah 16 ekor. Seiring dengan 

perkembangan peternakan di desa 

tersebut, mendorong masyarakat untuk 

membentuk kelompok tani yang berguna 

untuk menunjang keberhasilan usaha 

peternakan sapi perah di desa tersebut. 

Kelompok   tani   terdapat   di   5   

desa,   yakni   Desa   Gunung   Perak   

(Batu   Leppa, Tambalahulung dan  

Kariango  Lestari),  Barania  (Pattiroang,  

Maddakko,  Bukit  Indah  dan Mekar 

SCIENTIA PROSIDING ABDIMAS & PENELITIAN 

Seminar Nasional Silatnas 1 Adpertisi 2019 

ISBN : 978-623-92615-0-4 
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Jaya), Botolempangan (Paggalaangia), 

Balakia (Bunga Siria) dan Tassililu 

(Kalotoro dan Lappara`na). Selama 

beberapa tahun berproduksi, jumlah 

kelompok tani semakin berkurang dan 

hingga saat ini tersisa 3 kelompok tani 

yang masih produktif yakni kelompok 

tani Batu Leppa, Pattiroang dan Kalotoro. 

Ketiga kelompok tani tersebut, setiap 

harinya memproduksi susu segar yang 

kemudian dilakukan pengolahan di 

Koperasi Susu Sintari yang lebih dikenal 

dengan Susin. Susin merupakan produk 

lokal andalan Kabupaten Sinjai yang telah  

banyak  didistribusikan  di  luar  

Kabupaten  Sinjai,  misalnya  di  

Makassar.  Susin merupakan susu segar 

yang diolah dengan proses pasteurisasi, 

sehingga dapat bertahan lama hingga 

seminggu tanpa mengurangi kandungan 

nutrisi susu tersebut (Yusuf, 2011) 

Susu  merupakan  bahan  minuman  

yang  sesuai  untuk  kebutuhan  hewan  

dan  manusia karena mengandung zat gizi 

dengan perbandingan yang optimal, 

mudah dicerna dan tidak ada sisa  yang 

terbuang.  Selain  sebagai  sumber  

protein  hewani,  susu  juga  sangat  baik  

untuk pertumbuhan bakteri. Kriteria air 

susu sapi yang baik 

setidaktidaknyamemenuhi hal-hal s 

ebagai berikut bebas dari bakteri 

pathogen, bebas dari zat-zat yang 

berbahaya ataupun toksin seperti  

insektisida,  tidak  tercemar  oleh  debu  

dan  kotoran,  (iv)  zat  gizi  yang  tidak 

menyimpang  dari  codex  air  susu,  dan    

memiliki  cita  rasa  normal.  Zat-zat  gizi  

yang terkandung dalam susu sapi segar 

(Resnawati, n.d.). 

Susu  sterilisasi  adalah  produk  

olahan  susu  yang  diperoleh  melalui  

suatu  proses membunuh mikroorganisme 

hingga ke spora-sporanya. Proses 

sterilisasi dilakukan dengan cara 

memanaskan susu hingga temperatur 

121oC, selama kurun waktu 15 menit.  

Susu sapi segar di Desa Gunung 

Perak Kabupaten Sinjai memiliki daya 

tahan yang relatif singkat untuk sampai di 

Kota Makassar. Padahal, dengan 

pengolahan susu sapi segar menjadi 

produk susu kefir akan menjaga keawetan 

susu sapi sehingga lebih produktif dan 

ekonomis. 

Pengabdian masyarakat ini akan 

difokuskan di Desa Gunung Perak 

tepatnya pada kelompok tani Batu Leppa 

yang notabene masih produktif. 

Pengabdian masyarakat ini diharapkan 

mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat setempat dengan 

memaksimalkan    potensi    susu    sapi    

perah    yang    dimilikinya.    

Diversifikasi    atau penganekaragaman 

produk olahan susu merupakan salah satu 

upaya meningkatkan konsumsi susu bagi 

masyarakat dan berguna bagi produsen 

dan berbagai pihak yang terkait dalam 

kegiatan agribisnis dan agroindustri 

persusuan (Hendrawati & Utomo, 2017) 

Produk kefir dinilai memiliki nilai 

jual yang tinggi dan kandungan gizi yang 

lebih baik daripada susu perah murni. 

Kefir merupakan salah satu jenis susu 

fermentasi yang dibuat dengan starter 

granula kefir. Kefir memiliki kekentalan 
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seperti krim serta memiliki rasa asam dan 

beralkohol (Safitri & Swarastuti, 2011) 

Selain itu produk kefir merupakan 

salah satu teknologi pascapanen yang 

merupakan salah satu  upaya  untuk  

meningkatkan  mutu  dan  keamanan  

susu  segar     selain     penerapan 

manajemen  mutu  pada  tahap  

pemerahan,  penanganan,  pengolahan,  

pengemasan, penyimpanan dingin dan 

transportasi (Abubakar, 2012). Mengapa 

susu kefir sehat, karena Susu fermentasi 

merupakan produk yang relative kental 

dan lambat melewati saluran pencernaan. 

Keadaan tersebut menyebabkan waktu 

tinggal dalam saluran pencernaan menjadi 

lama sehingga penyerapan nutrisi akan 

lebih banyak (Usmiati & Ram, 2005). 

Menurut Menteri Pertanian, tingkat 

konsumsi susu segar masyarakat 

Indonesia perlu terus ditingkatkan, selain 

untuk menjaga kesehatan, mengkonsumsi 

susu dapat mencerdaskan. Sampai saat ini 

pemasok susu terbesar di Indonesia 

berasal dari pulau Jawa, dari 95 koperasi 

susu di Pulau Jawa, 45 berada di Jawa 

Timur, 25 di Jawa Tengah dan 25 di 

Jawa Barat dengan produksi 1-1,2 juta 

liter/hari. Jumlah ini akan bertambah 

seiring dengan kenaikan harga  susu,  

karena  adanya  kesadaran  para  peternak  

dan  pengusaha  untuk  meningkatkan 

jumlah sapi perah sebagai lahan bisnis 

yang menguntungkan (Abubakar, 2012). 

Perkembangan teknologi informasi 

terutama Internet, merupakan faktor 

pendorong perkembangan  e-commerce.  

Internet  merupa- kan  jaringan  global  

yang  menyatukan  jaringan komputer di 

seluruh dunia, sehingga memung- kinkan 

terjalin-nya komunikasi dan interaksi antara 

satu dengan yang lain diseluruh dunia. 

Dengan menghubungkan jaringan komputer 

perusahaan dengan Internet, perusahaan 

dapat menjalin hubungan bisnis dengan 

rekan bisnis atau konsumen secara lebih 

efisien. Sampai saat    ini    Internet    

merupakan    infrastruktur yang ideal untuk 

menjalankan e-commerce, sehingga istilah 

e-commerce pun menjadi identik dengan 

menjalankan bisnis di Internet. Dengan 

jumlah pengguna Internet yang mencapai  

angka  82  juta  orang  atau sekitar 30% 

dari total penduduk di Indonesia, pasar e-

commerce menjadi tambang emas yang 

sangat menggoda bagi sebagian orang yang 

bisa melihat potensi kedepannya.  

Pertumbuhan ini didukung dengan data 

dari Menkominfo    yang    menyebutkan    

bahwa nilai  transaksi  e-commerce  pada  

tahun  2013 mencapai   angka   Rp130   

triliun.   Pasar   bisnis perdagangan 

elektronik diperkirakan akan terus tumbuh 

dengan meningkatnya infrastruktur 

pendukung Internet di Indonesia. Data dari 

lembaga riset ICD yang mempunyai kantor 

pusat di London UK ini memprediksi 

bahwa pasar e-commerce di Indonesia 

tumbuh 42% dari  tahun 2012-2015 (Reza, 

2016). 

UKM yang ada di Indonesia masih 

menghadapi berbagai masalah antara lain 

masalah promosi, pemasaran dan 

penjualan penjaualan produk yang 

dihasilkan. Misalnya pemasaran susu 

sapi segar di Desa Gunung Perak  

menggunakan teknik pemasaran  dari  

mulut  ke    mulut  serta informasinya  
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dapat  diakses di  Dinas  Peternakan. 

Keterbatasan pemasaran susu sapi segar 

di desa tersebut pada upaya pemasaran 

online sehingga Desa Gunung Perak 

sebagai desa penghasil susu segar sapi 

masih kurang dikenal oleh masyarakat 

luas di Indonesia. 

Masalah utama yang dihadapi oleh 

UKM adalah pemasaran.   Pemasaran   

dengan metode konvensional  

memerlukan  biaya  tinggi,  misalnya  

membuka  cabang baru,  ikut pameran, 

pembuatan  dan  penyebaran  brosur  dan  

sebagainya.  Pendampingan masalah 

promosi, pemasaran dan penjualan 

penjaualan produk yang dihasilkan perlu 

diupayakan sebagai wujud tanggung 

jawab sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Pelaksanaan pengabdian 

masyarakat ini adalah pendampingan 

dan pemberdayaan masyarakat 

menggunakan strategi kemitraan. 

Kemitraan adalah upaya untuk 

melibatkan berbagai sektor kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah 

maupun bukan pemerintah, untuk  

bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan  

bersama  berdasarkan  atas  kesepakatan 

prinsip dan peranan masing-masing. 

Kemitraan adalah suatu kerja sama yang 

formal antara individu-individu, 

kelompok- kelompok atau organisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun 

tujuan kemitraan diantaranya: 

meningkatkan   koordinasi   untuk   

memenuhi   kewajiban   peran   masing -

masing dalam pembangunan kesehatan, 

meningkatkan komunikasi antarsektoral, 

meningkatkan kemampuan bersama 

dalam menanggulangi masalah 

kesehatan dan memaksimalkan 

keuntungan semua pihak, meningkatkan 

apa yangg menjadi komitmen bersama, 

tercapainya upaya kesehatan yang 

efisien dan efektif . Dengan 

memaksimalkan produk  kefir  untuk  

masyarakat dapat  memberikan dampak  

peningkatan  derajat kesehatan 

masyarakat. 

Adapun langkah-langkah 

membangun kemitraan yaitu: 

1. Penjajakan yaitu penjajakan calon 

mitra, sebelumnya dilakukan 

identifikasi mitra yg potensial diajak 

dalam rangka pemecahan masalah. 

2.  Penyamaan persepsi yaitu tujuannya 

agar mitra memahami satu dengan 

yg lain, terutama tugas, peran, dan 

fungsi masing-masing. 

3. Pengaturan peran yaitu pengaturan 

peran harus dibicarakan bersama, 

serta dituangkan dalam kesepakatan 

tertulis 

4. Komunikasi intensif yaitu komu-

nikasi antar mitra secara teratur dan 

terjadwal. 

5.  Pelaksanaan (Monitoring) 

6.  Pelaporan (Evaluasi) 

7.  Publikasi hasil pelaksanaan 

Pengabdian masyarakat ini 

merupakan bagian dari upaya 

pemberdayaan yang tak lain sebagai 

suatu proses aktif dimana masyarakat 

yang diberdayakan harus berperan serta 

dalam berbagai kegiatan.Tahapan dan 
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langkah-langkah untuk Program 

Kemitraan Masyarakat (PKM) produk 

kefir di desa Gunung Perak yaitu: 

Perizinan   Pengabdian   Masyarakat   di   

Kabupaten   Sinjai:   Tingkat   

Kabupaten, Kecamatan dan Desa,  

Koordinasi dengan Dinas Peternakan 

Kabupaten Sinjai, Persiapan alat, bahan 

dan materi program pembuatan produk 

susu kefir, Sosialisasi cara pengolahan 

produk kefir pada kelompok  tani, Diskusi 

dan Indepth interview dengan kelompok 

tani, Pengenalan hasil olahan kefir 

seperti; es krim, kosmetik berupa masker 

wajah. lulur dan cairan pembersih wajah,  

Praktik pembuatan produk olahan susu 

kefir bersama kelompok tani, 

Pengenaalan Pemasaran secara online 

hasil produk susu kefir via online, 

Tutorial pemasaran secara online 

menggunakan wordpress, maupun sosial 

media, dan Evaluasi kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Lokasi Kegiatan 

Secara Geografis Desa Gunung Perak 

Terletak di Koordinat Bujur : 119.978878 

Dan Koordinat Lintang : -5.297784, Serta 

Ketinggian Diatas Permukaan Laut : 1500 

Meter. Luas wilayah Desa Gunung Perak, 

Kecamatan Sinjai barat yaitu 3510,96 

Hektar. Dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara  : Berbatasan Dengan Kel.  

      Tassililu, Desa Arabika   

                           Dan  Kel. Balakia 

Sebelah Timur  : Berbatasan Dengan Kec.  

                             Sinjai Borong Desa Batu  

     Belerang 

Sebelah Selatan  : Berbatasan Dengan  

     Kabupaten Gowa Dan  

     Bulukumba 

Sebelah Barat  : Berbatasan Dengan  

   Kabupaten Gowa 

Adapun Pembagian Wilayah dusun di 

Desa Gunung Perak adalah : 

a. Dusun Lembang Sihalia 

b. Dusun Lembanna 

c. Dusun Batu Leppa 

d. Dusun Puncak 

e. Dusun Tassoso 

f. Dusun Bonto Manai 

Masyarakat Desa Gunung Perak  

mayoritas suku Bugis yang mata 

pencahariannya adalah petani ,selain itu 

masyarakat masih banyak . Aktifitas 

masyarakat utamanya acara pengangtin 

dan Panen hasil pertanian masih menganut 

pada adat istiadat orang terdahulu yakni  

Massikiri dan Manre Ase Baru yang 

dimaknai dengan Rasa syukur atas 

keberhasilan usaha yang mereka lakukan. 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Desa Gunung Perak, 

Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai, Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

“Pengolahan Dan Pemasaran Online 

Produk Susu Kefir Di Desa Gunung Perak 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” 

berjalan dengan lancar selama lima bulan. 



22 
 

Terhitung sejak bulan April 2019 hingga 

bulan Agustus 2019.  

 Peserta kegiatan ini umumnya 

berprofesi sebagai guru pengajar, ibu 

rumah tangga dan petani. Kegiatan ini 

didominasi oleh peserta berumur 18-45 

tahun dan 100% peserta berjenis kelamin 

perempuan. Kegiatan ini juga diikuti oleh 

ibu-ibu PKK Desa Gunung Perak. 

Umumnya peserta berlatar belakang 

pendidikan Sarjana, namun adapula yang 

berpendidikan terakhir SMA. 

 Pengabdian masyarakat ini awalnya 

mendapatkan dukungan dari mitra 

penggiat susu sapi di Desa Gunung Perak. 

Dalam praktiknya, mitra memberikan 

informasi mengenai produksi susu sapi di 

Koperasi Sintari. Dalam proses 

pembuatan produk olahan susu kefir, 

mitra menyediakan kebutuhan susu sapi 

murni. Namun, dalam pelaksanaannya, 

perangkat pemerintah Desa Gunung Perak 

juga memberikan dukungan yang luar 

biasa dalam penyelenggaraan kegiatan ini. 

 Kepala Desa Gunung Perak 

memberikan fasilitas tempat/gedung aula 

kantor desa. Tak hanya dukungan berupa 

fasilitas, namun pihak desa bekerjasama 

dengan Ibu-ibu PKK mengajak 

masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan 

ini. 

 Selain komunitas penggiat susu sapi, 

Pemerintah Desa Gunung Perak, Ibu-ibu 

PKK, kegiatan ini juga mendapat 

dukungan dari Gapura Digital dan Women 

Will. Dukungan yang diberikan berupa 

panduan pemasaran digital yang dapat 

diterapkan oleh ibu-ibu yang akan 

memulai bisnis produk olahan kefirnya. 

Melalui panduan tersebut, peserta 

diajarkan untuk menetukan target usaha, 

meningkatkan efektivitas kerja, 

menemukan pelanggan baru, 

mengembankan peluang bisnis, membuat 

identitas merek, hingga menyentuh 

Google Bisnis. 

 Dengan hadirnya pengabdian 

masyarakat ini, peserta merasa antusias 

dan bersemangat mengikuti materi yang 

diberikan. Walaupun mereka memiliki 

pekerjaan lainnya, peserta masih 

menyempatkan waktunya untuk hadir 

dalam acara ini. Beberapa peserta 

mendiskusikan hasil percobaan yang 

mereka lakukan di grup whatsapp 

messengger. Dan tim abdimas akan 

memberikan penjelasan melalui grup 

tersebut. Gapura Digital dan Women Will 

juga aktif memberikan informasi 

mengenai pelatihan pemasaran online 

yang rutin dilaksanakan oleh komunitas 

ini. 

Pada pengabdian masyarakat ini, tim 

abdimas memberikan kuesioner pre dan 

post untuk mengukur pengetahuan peserta 

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan 

ini. Sebelum mendapatkan empat materi, 

peserta wajib mengisi kuesioner yang 

telah diberikan. Berikut hasilnya: 

1. Rata-rata Pengetahuan Peserta 

Sebelum dan Setelah Pemaparan 

Materi. 

 

Tabel 3.1. Nilai Mean, Median dan Modus 

Pengetahuan Peserta 

Pengabdian Masyarakat di Desa 

Gunung Perak, Kecamatan 

Sinjai Barat 
 

Nilai Pengetahuan 
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Nilai 
Pengetahuan 

Pre Test Post Test 

Mean 16,94 18,82 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diamati 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

pengetahuan peserta Pengabdian 

Masyarakat di Desa Gunung Perak, 

Kecamatan Sinjai Barat yang sebelum 

pemberian materi memiliki nilai rata-rata 

16,94 dan setelah mendapatkan materi 

memiliki nilai rata-rata 18,82. Hal ini 

memperlihatkan adanya peningkatan 

pengetahuan peserta mengenai 

Pengolahan Dan Pemasaran Online 

Produk Susu Kefir Di Desa Gunung Perak 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” 

dengan selisih nilai rata-rata 1,88. 

2. Pengetahuan Peserta Sebelum 

Pemaparan Materi 

 

Tabel 3.2. Pengetahuan Peserta Pengabdian 

Masyarakat di Desa Gunung 

Perak, Kecamatan Sinjai Barat 

Sebelum Pemaparan Materi 

Pengetahuan Frekuensi % 

Baik 22 44 

Kurang 28 56 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 2, pengetahuan 

peserta sebelum mendapatkan pemaparan 

materi tentang Pengolahan Dan 

Pemasaran Online Produk Susu Kefir, 

pengetahuan berkategori baik 44% dan 

kategori kurang 56%.  

3. Pengetahuan Peserta Setelah 

Pemaparan Materi 
 

Tabel 3. Pengetahuan Peserta Pengabdian 

Masyarakat di Desa Gunung 

Perak, Kecamatan Sinjai Barat 

Sebelum Pemaparan Materi 

Pengetahuan Frekuensi % 

Baik 43 86 

Kurang 7 14 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 3, pengetahuan 

peserta setelah mendapatkan 

pemaparan materi tentang 

Pengolahan Dan Pemasaran Online 

Produk Susu Kefir, pengetahuan 

berkategori baik 86% dan kategori 

kurang 14%.  

4. Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan 

Setelah Pemaparan Materi 
 

Tabel 3.4. Perbedaan Pengetahuan Peserta 

Pengabdian Masyarakat di Desa 

Gunung Perak, Kecamatan 

Sinjai Barat Sebelum dan 

Setelah Pemaparan Materi 

Pre Test 
Post Test Total % 

Kurang Baik   

Kurang 6  22 28 56 

Baik 1 21 22 44 

Total 7 45 
50 100 

% 14 86 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4 di atas,  pada 

saat pre test, peserta dengan 

pengetahuan kategori baik mencapai 

angka  44% sedangkan pada saat post 

test pengetahuan peserta berkategori 
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baik mencapai angka 86%.  Jadi 

terdapat peningkatan jumlah peserta 

yang memiliki pengetahuan 

berkategori baik yakni 42%. 
 

Tabel 5. Uji X2 Mc Nemar untuk 

mengetahui erbedaan 

Pengetahuan Sebelum dan 

Setelah Pemaparan Materi 

 

 
Test Statisticsa 

 Pre Test & Post Test 

N 50 

Chi-Squareb 7,259 

Asymp. Sig. 0,007 

a. McNemar Test 

b. Continuity Corrected 

Sumber: Data Primer, 2019 

 Berdasarkan Tabel 5. Disimpulkan 

bahwa ada perbedaan pengetahuan 

sebelum dan setelah pemaparan materi 

tentang Pengolahan Dan Pemasaran 

Online Produk Susu Kefir di Desa 

Gunung Perak, Kecamatan Sinjai 

Barat, Kabupaten Sinjai. Hal ini 

dibuktikan dengan uji X2 Mc Nemar 

dengan nilai Signifikan 0,007< 0,05 

sehingga ada perbedaan pengetahuan 

sebelum dan setelah pemaparan materi 

tentang Pengolahan Dan Pemasaran 

Online Produk Susu Kefir di Desa 

Gunung Perak, Kecamatan Sinjai 

Barat, Kabupaten Sinjai. 

 Kegiatan ini terbagi menjadi empat 

tahap yaitu : 

1. Tahap persiapan yang meliputi:  

a. Rapat koordinasi dengan tim 

pengabdian masyarakat dan 

penandatanganan fakta integritas 

tim abdimas. 

b. Pengurusan izin penelitian dari 

tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

kemudian tingkat kabupaten 

Sinjai, lalu ke tingkat Kecamatan 

Sinjai Barat  dan berakhir di 

tingkat Desa Gunung Perak.  

c. Menyiapkan materi pengadian 

masyarakat yang terdiri dari empat 

materi yaitu segudang manfaat 

susu kefir, prosedur pembuatan 

susu kefir, pemasaran offline dan 

online (konsep pemasaran, 

manfaat dan media pemasaran), 

contoh aneka olahan produk kefir.  

d. Menyiapkan kuesioner pre dan 

post test untuk melihat 

peningkatan pengetahuan sebelum 

dan setelah kegiatan pengabdian 

masyarakat.  

e. Menyiapkan formulir pendaftaran 

yang dibagikan kepada masyarakat 

Desa Gunung Perak. 

f. Menyiapkan alat dan bahan untuk 

praktik pembuatan produk susu 

kefir seperti: starter bibit kefir, 

penyaring, spatula plastik, toples, 

kain lap kering, wadah/ conto 

kemasan siap pakai untuk hasil 

olahan produk, paket data internet, 

souvenir untuk peserta, souvenir 

untuk Desa Gunung Perak, reagen 

untuk pembuatan kosmetik, dan 

spanduk. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Berkoordinasi dengan Kepala 

Desa Gunung Perak mengenai 

jadwal pelaksanaan pengabdian 



25 
 

masyarakat dan disepakati 

kegiatan sosialisasi dan cek lokasi 

tertanggal 27 Mei 2019. Lalu 

kegiatan tahap berikutnya, 

pemberian materi pengabdian dan 

praktik pembuatan tertanggal 9-10 

Juli 2019. Kemudian tahap 

evaluasi pengabdian masyarakat 

tertanggal 1 Agustus 2019. 

b. Sosialisasi kegiatan abdimas 

kepada masyarakat dan cek lokasi 

di Desa Gunung Perak. 

Berkunjung sekaligus 

mengungjungi Koperasi Susu 

Sintari yang merupakan penghasil 

susu sapi murni. Dalam kegiatan 

tersebut tim berdiskusi dengan 

salah satu penggiat susu sapi 

tentang produksi susu sapi di desa 

tersebut. 

c. Melaksanakan kegiatan inti 

pengabdian masyarakat yang 

terdiri dari : 

- Memberikan kuesioner pre test 

dengan jumlah soal sebanyak 20 

butir kepada peserta pengabdian 

masyarakat berjumlah 50 

peserta. 

- Memberikan materi kepada 

peserta tentang : segudang 

manfaat susu kefir, prosedur 

pembuatan susu kefir, pemasaran 

offline dan online (konsep 

pemasaran, manfaat dan media 

pemasaran), contoh aneka olahan 

produk kefir. Juga tambahan 

materi dari Gapura Digital dan 

Women Will dengan topik 

“Merencanakan Pemasaran 

Digital”. 

- Membentuk grup whatssapp 

messenger untuk memudahkan 

diskusi anatar tim abdimas dan 

peserta. Mengingat jarak yang 

cukup jauh yakni jarak tempuh 

130 Km dari Kota Makassar. 

- Memberikan souvenir kenang-

kenangan kepada peserta, starter 

bibit kefir, kemasan siap pakai 

serta paket data internet. 

- Demonstrasi pembuatan susu 

kefir menggunakan alat seperti 

toples, penyaring, spatula dan 

lap kering dan susu sapi murni 

Desa Gunung Perak yang 

diambil dari Koperasi Sintari.  

3. Melaksanakan tahap evaluasi 

abdimas yang terdiri dari : 

a. Praktik pembuatan produk kefir 

seperti lotion dan scrub oleh 

peserta untuk mengingatkan 

kembali materi yang telah 

diberikan pada tahap sebelumnya.  

b. Memberikan kuesioner post test 

dengan jumlah soal sebanyak 20 

butir kepada peserta pengabdian 

masyarakat berjumlah 50 peserta. 

c. Melakukan umpan balik kepada 

peserta mengenai materi yang 

telah diberikan pada tahap 

sebelumnya.  

d. Memberikan souvenir kenang-

kenangan kepada Desa Gunung 

Perak. 

e. Menutup kegiatan abdimas 

ditandai dengan diterbitkannya 

surat keterangan telah melakukan 
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kegiatan abdimas di Desa Gunung 

Perak Kecamatan Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

4. Pengolahan data kuesioner 

a. Tim pengabdian masyarakat 

melakukan rekap score jawaban 

dari 20 pertanyaan kuesioner. Tim 

merekap nilai sebelum peserta 

mendapatkan pemaparan materi, 

kemudian score jawaban kuesioner 

setelah pemaparan materi direkap 

juga.  

b. Score tersebut dikategorikan 

menjadi dua yaitu pengetahuan 

baik dengan kode 1 dan 

pengetahuan kurang dengan kode 

2. Berkategori baik bila nilai 

median scorenya ≥ 17, sedangkan 

kurang bila nilai median scorenya 

< 16,99. 

c. Setelah pengetahuan responden 

dikategorikan, kemudian 

selanjutnya diuji menggunakan chi 

square Mc Nemar untuk melihat 

perbedaan pengetahuan sebelum 

dan setelah pemaparan materi. 

Waktu pengukuran pengetahuan, 

kuesioner sebelum dan setelah 

berjarak selama 21 hari atau 3 

minggu. 

Konten materi pengabdian 

masyarakat yang diberikan dalam kegiatan 

tersebut adalah  

1. Segudang Manfaat Susu Kefir,  

Pemateri memaparkan beberapa 

manfaat produk kefir seperti Kefir  

kerap digunakan untuk meningkatkan 

cita rasa segala jenis masakan. Tak 

hanya itu, kefir juga banyak 

digunakan dalam dunia kosmetik, 

khususnya untuk masker dan gel. 

Pemateri juga menyampaikan 

pemanfaatan kefir untuk kosmetik 

misalnya meminum kefir dengan kayu 

manis membantu membakar lemak — 

cukup tambahkan sejumput kayu 

manis dalam segelas kefir. Anda juga 

bisa menambahkan madu atau parutan 

jahe. Selain itu, Minum kefir dengan 

biji  flax pada malam hari membantu 

melancarkan sistem pencernaan, 

menstabilkan fungsi hari, serta 

melancarkan sirkulasi darah. 

Tambahkan satu sendok teh 

biji flax ke dalam segelas kefir. Dalam 

kesempatan itu, pemateri juga 

menyampaikan formula dasar 

pembuatan lotion berbahan dasar 

kefir, serta membuat basis cream. 

2. Prosedur Pembuatan Susu Kefir 

Pada sesi ini pemateri menyampaikan 

Susu Kefir Merupakan Salah Satu 

Jenis Susu Fermentasi, yang Pertama 

kali ditemukan di Pegunungan 

Kaukasus Bagian Rusia Barat Daya. 

Selain itu juga pemateri 

menyampaikan prosedur pembuatan 

susu kefir. 

3. Pemasaran Offline dan Online 

(konsep pemasaran, manfaat dan 

media pemasaran) 

Melihat perkembangan Digital hingga 

saat ini yang sangat signifikan, telah 

menciptakan pola kehidupan yang 

baru di masyarakat. Ketergantungan 

seseorang terhadap internet agaknya 

sudah menjadi budaya baru.Ada yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Flax
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ber Sosmed ria, ada yang cek email, 

video streaming, chatting dan 

sebagainya.  

Bisnis Offline jelas membutuhkan 

persiapan yang matang untuk modal. 

Anda harus menyiapkan modal untuk 

sewa gedung yang semakin hari 

semakin mahal. Harus siapkan modal 

untuk beli barang yang akan anda jual 

di bisnis Offline anda. 

Bisnis Offline bisa menjual berbagai 

jenis barang dalam satu toko, namun 

tentunya akan terbatas pada tempat 

dan penyediaan stock barangnya dan 

jika barang yang di sediakan sangat 

banyak dan beragam, artinya anda 

memerlukan modal yang tidak sedikit 

juga. 

Pemateri memaparkan media promosi 

online seperti Google My Bussnies, 

Gmail, Google Kalender, Instagram, 

Facebook, WhatsApp Bussine,  

Youtube, Line dan E- Commerce.  

4. Contoh Aneka Olahan Produk Kefir 

Pada sesi ini, pemateri memberikan 

contoh-contoh produk olahan susu 

kefir seperti lulur kecantikan, sabun, 

toner pembersih wajah, masker wajah 

untuk kecantikan dan minuman 

kesehatan yang telah diproduksi 

sebelumnya dan telah digunakan oleh 

masyarakat. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil, dan rencana tahap 

berikutnya maka kesimpulannya adalah 

pengabdian masyarakat ini telah 

melakukan program dengan bentuk 

kerjasama yang solid  antara mitra, 

pemerintahtah desa, dan masyarakat 

setempat. Selain itu, program abdimas ini 

membahas empat materi penting 

diantaranya: segudang manfaat susu kefir, 

prosedur pembuatan susu kefir, pemasaran 

offline dan online (konsep pemasaran, 

manfaat dan media pemasaran), contoh 

aneka olahan produk kefir. Tahap 

pelaksanaan program pengabdian 

masyarakat ini terdiri dari tiga tahap : 

tahap sosialisasi dan cek lokasi, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi. Target 

luaran capaian program abdimas ini telah 

terlaksana  80%, publis artikel di jurnal 

tidak terakreditas masih dalam bentuk 

draft siap publis. Dengan adanya kegiatan 

ini, pengetahuan masyaratakat meningkat 

dengan dengan selisih nilai rata-rata 1,88 

dengan penambahan pengetahuan 

mencapai 9,4 %.  
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PENGEMBANGAN PRODUK PACAR CINA (SAGU MUTIARA)  

DI KELURAHAN MACCORAWALIE KECAMATAN PANCA RIJANG 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 

Buyung Romadhoni, M. Hidayat, Aulia, Nadir 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

Abstrak 

Potensi wilayah yang berbasiskan Produk tentu harus didukung dengan manajemen yang baik dalam 

hal ini dari segi Manajemen Pemasaran, Operasional, Keuangan dan SDM untuk bisa bersaing secara 

kompetitif yang selama ini masih belum efektif diterapkan apalagi dalam skala UMKM. Pacar Cina 

atau biasa yang dikenal Sagu Mutiara dengan pangsa pasar yang besar tapi belum bisa dipenuhi secara 

maksimal oleh karena itu perlu diadakan pendampingan agar sagu Mutiara menjadi komoditi andalan 

UKM tersebut bisa dikenal lebih luas lagi dan menjadikan kelurahan Maccorawalie sebagai sentra 

produksi sagu Mutiara dan menjadi ciri khas kabupaten Sidenreng Rappang. Pendampingan kepada 

kelompok usaha masyarakat diharapkan berdampak pada kegiatan ekonomi di kelurahan Maccorawalie 

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan 

metode berbasis kelompok secara menyeluruh dapat mengidentifikasi seluruh aspek usaha mulai dari 

membangun mindset entrepreneurship kepada pelaku usaha, menyediakan sarana dan alat yang dapat 

mengefektifkan proses produksi dan pendampingan dan pelatihan metode pemasaran yang lebih 

aplikatif sesuai dengan perkembangan IT di era revolusi industri 4.0 yang mengharuskan digitalisasi 

terkhusus pada dunia bisnis. Kegiatan tim pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara terukur 

melalui monitoring dan evaluasi (Monev) untuk melihat perkembangan capaian target dan luaran yang 

akan dihasilkan yang menjadikan produksi menjadi lebih berkelanjutan, produk lebih dikenal luas dan 

volume penjualan meningkat serta terciptanya entrepreneur yang tangguh dan akan dipublikasikan pada 

jurnal pengabdian masyarakat. 

 

Keyword : Pacar Cina, Wirausaha, UKM 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Sidrap memiliki nilai 

produksi dari sektor industri makanan 

sebesar 90 % artinya sektor pengolahan 

makanan mempunyai pengaruh yang 

dominan bagi perekonomian masyarakat 

kabupaten sidrap dan mampu menyerap 

tenaga kerja sebesar 17.603 tenaga kerja, 

namun 4860 unit usaha  hanya berkembang 

sebesar 0.96 % dari tahun 2016 (BPS, 

2017). Khusus Kelompok Masyarakat yang 
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melakukan usaha di kelurahan 

Maccorawalie sebanyak 45 kelompok 

dengan skala mikro atau  rumah tangga 

perlu dilakukan upaya untuk 

memaksimalkan potensi yang ada 

khususnya sektor UMKM agar lebih dapat 

mengembangkan usahanya dan 

memperluas pangsa pasar dalam penjualan 

produk olahan makanan. 

Salah satu produk andalan UKM di 

kelurahan Maccorawalie adalah Pacar Cina 

(Sagu mutiara) merupakan salah satu jenis 

produk olahan makanan dari tepung sagu 

yang memiliki ciri fisik yang mirip dengan 

tepung tapioka. Dalam mengolah makanan, 

tepung sagu yang relatif sulit diperoleh 

sering diganti dengan tepung tapioka, 

meskipun keduanya sebenarnya berbeda. 

Perbedaannya hanyalah pada bahan 

pembuatnya jika tepung sagu terbuat dari 

pati pohon sagu, tepung tapioka atau kanji 

terbuat dari pati umbi ketela pohon.  

Biasanya sagu mutiara ini mempunyai 

warna-warni yang berasal pewarna 

makanan, pada umumnya tidak berbau dan 

tidak berasa selain rasa tepung. Karena 

rasanya yang netral ini, dan karena 

tampilannya yang menarik berwarna-

warni, sagu mutiara ini dipilih untuk 

dijadikan campuran berbagai macam 

kudapan; baik yang panas atau yang dingin; 

baik yang berasa manis, gurih, atau asin. 

Beberapa contoh kudapan yang 

menggunakan Sagu Mutiara sebagai salah 

satu bahannya, di antaranya adalah bubur 

mutiara; bubur sumsum; sekoteng; kolak; 

es campur; es doger; berbagai macam 

puding; kue-kue seperti nagasari, mendut, 

dan putu denga banyaknya peluang yang 

bisa dimanfaatkan tentu pacar cina banyak 

dicari oleh pelanggan. 

2. METODE PELAKSANAAN 

A. Persiapan 

Program pengabdian masyarakat akan 

menerapkan konsep pengembangan produk 

skala home industry UKM  untuk 

meningkatkan derajat ekonomi masyarakat 

setempat khususnya di Kelurahan  

Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatan 

pengabdian masyarakat ini berlangsung 

mulai tanggal 09 September sampai dengan 

10 September 2019 di Kelurahan  

Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatan 

ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan 

meliputi survey wilayah, Perencanaan awal, 

Pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak 

lanjut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

berfokus kepada pengembangan produk 

agar lebih bisa bersaing dan memiliki 

pangsa pasar yang lebih besar dan 

menjadikan kelurahan tersebut sebagai 

sentra produk pacar cina (Sagu Mutiara). 

B. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan terdiri atas 

Pengkajian, Penentuan Masalah, 

Perencanaan dan Pelaksanaan serta 

Evaluasi : 

a. Proses pemilihan bahan baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Penyortiran bahan baku yang  akan 

dipergunakan 
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Gambar 2.2. Proses menghaluskan ubi 

menggunakan mesin  

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Hasil setelah diolah menjadi 

butiran halus 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Hasil akhir Pacar Cina setelah 

tahapan pewarnaan  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Foto bersama pelaku usaha  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Tampilan website ukmku.id sebagai 

sarana promosi daring 

 

 

 

C. Implementasi 

Dalam setiap kegiatan, partisipasi 

aktif mitra ditunjukkan dalam bentuk 

dukungan motivasi bagi anggota, partisipasi 

langsung, penyediaan waktu, tempat (lokasi 

mitra) dan bahan praktek/pelatihan yang 

diperlukan, sehingga terlaksananya kegiatan 

pendampingan sesuai dengan jadwal yang 

disepakati bersama demi menjamin 

keberhasilan kegiatan ini.  

Metode Pendekatan Penyuluhan, 

Pelatihan dan Praktek serta Pendampingan 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Penyuluhan Partisipatif, yaitu 

melakukan kegiatan pembelajaran 

tentang hal yang menjadi masalah 

pokok bagi kelompok usaha 

masyarakat. Metode ini berbentuk 

pertemuan dengan kombinasi ceramah 

dan diskusi di tingkat kelompok usaha 

yang ada. 

b. Focus Group Discussion (FGD) yaitu 

metode dialog aktif dalam kelompok-

kelompok kecil antara masyarakat 

dengan fasilitator untuk 

menginvestigasi permasalahan lokal 

lain yang mungkin timbul atau belum 

tergali secara keseluruhan. 

c. Pelatihan meliputi kegiatan 

demonstrasi dan kegiatan praktek 

anggota pada kelompok. Pada kegiatan 

demonstrasi, tim pelaksana akan 

memberikan pengetahuan tentang hal-

hal yang spesifik seperti teknologi 

pemasaran daring atau online untuk 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih 

luas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendampingan proses 

produksi Pacar Cina (Sagu Mutiara) di 

Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca 
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Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang 

dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada hari 

Senin/Jumat tanggal 12-13 September 

2019. Kegiatan dimulai pukul 08:00 Wita 

sampai dengan pukul 12.00 wita. Target 

sasaran adalah melibatkan kelompok usaha 

rumahan.  

Kegiatan pelatihan ini dibimbing oleh 

(DR. Buyung Romadhoni, SE.,M.Si) 

sebagaik ketua tim dan dibantu oleh rekan-

rekan anggota kelompok serta pelibatan 

mahasiswa dalam hal dokumentasi. Alat 

dan bahan yang digunakan dalam 

pendampingan ini adalah sebagai berikut: 

a) alat-alat yang digunakan adalah: kompor, 

panci, ,baskom, ,pisau, saringan, mesin 

giling dan kain b) bahan-bahan yang 

digunakan adalah ubi kayu, air bersih, 

pewarna makanan. 

Kegiatan selanjutkanya adalah 

menyediakan bahan-bahan yakni menyortir 

ubi kayu yang ukurannya besar dan layak 

digunakan kemudian dibersihkan dari 

kulitnya. Selanjutnya ubi tersebut di 

masukkan ke dalam mesin sehingga 

menjadi halus dan padat. Selanjutnya 

setelah menjadi padat kemudian diangin-

anginkan sehingga menjadi kering sesudah 

itu kemudian ditiriskan dengan 

menggunakan alat buatan industri rumahan 

sehingga didapatkan hasil yang lebih halus 

lagi dengan tekstur mirip dengan tepung 

Sesudah itu langkah selanjutnya 

membentuk adonan tersebut yang telah 

padat menjadi butiran yang lebih kecil 

dengan menggunakan metode tradisional 

seperti di atas dengan dilakukan dengan 

manual sesudah itu butiran yang telah jadi 

kemudian dikukus selama beberapa jam 

hingga warnanya berubah menjadi coklat. 

Proses selanjutnya adalah pewarnaan, 

warna yang digunakan hanya warna merah 

dari pewarna makanan sesudah itu 

kemudian dicampur sehingga merata 

langkah terakhir adalah mengeringkan 

pacar cina tersebut dan siap dikemas. 

Berdasarkan hasil kegiatan PKM 

yang telah dipaparkan pada hasil, bahwa 

kegiatan pengabdian ini mendapat respon 

yang positif dari para kelompok usaha, 

masyarakat antusias mengikuti kegiatan, 

dan hasilnya juga baik, begitu juga dengan 

anggota PKM turut berpartisipasi dan 

membantu dalam proses awal sampai akhir. 

Masyarakat dan pejabat setempat sangat 

terbuka dan merespon positif kegaiataan 

pelatihan yang dilaksanakan, dan 

menyarankan agar pendampingan 

dilaksanakan setiap tahun dengan topik 

yang berbeda. 
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Abstrak 

Teridentifikasi permasalahan yang dihadapai oleh mitra pengabdian masyarakat, yaitu 

motivasi masyarakat (kader) dalam memfasilitasi kegiatan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat masih jauh dari harapan, yang dibuktikan kader yang ada di wilayah kerja mitra, 

tidak aktif  lagi. Tujuan pengabdian ini adalah memberdayakan kader kesehatan melalui 

pelatihan yang inovatif dan menarik, serta meningkatkan kemampuan kader dalam 

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Sebelum dan setelah kegiatan pengabdian, 

peserta diberikan kuesioner dengan jumlah soal sebanyak 22 butir kepada peserta berjumlah 

40 peserta. Terdapat peningkatan pengetahuan secara signifikan setelah pelatihan, di mana 

nilai rata-rata sebelum, yaitu 57±9 meningkat menjadi 88±14. Kegiatan utama adalah 

pembentukan dan pembinaan kelompok kader aktif, yang diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak. Menambah pengetahuan dan 

keterampilan para kader tentang penerapan IPTEKS untuk merancang program KIA dan 

memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan/program kesehatan 

melalui pelatihan dan pemberdayaan kader, dan menambah wawasan para kader terkait 

dengan pengelolaan kegiatan KIA dan KB.  
 

Kata kunci: kader, kesehatan ibu dan anak, pelatihan, pemberdayaan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kematian ibu dan bayi merupakan 

sebagian dari berbagai masalah kesehatan 

di Indonesia. Kasus gizi buruk yang 

masih ditemukan di beberapa wilayah, 

kasus diare, tingginya jumlah penderita 

Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS, serta 

masih banyaknya pasien dari kalangan 

miskin yang sulit mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan adalah masalah 

kesehatan lainnya yang mesti 

ditanggulangi (BKBBN, 2018). 

Terdapat lima belas faktor yang 

menentukan keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan melalui 

pendekatan Pembangunan Kesehatan 

Masyarakat Desa, di antaranya adalah: (a) 

sifat kegotongroyongan, (b) 

kepemimpinan, (c) pelatihan, (d) 

kebebasan mengungkapkan pendapat 

masyarakat, (e) pengikutsertaan 

masyarakat, (f) kesediaan masyarakat 

menerima perubahan, (g) menitikberatkan 

pada perbaikan mutu hidup, (h) 
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menyediakan pendidikan formal dan non 

formal, (i) bimbingan teknis dan 

supervisi, dan (k) koordinasi dan 

bimbingan kerja. 

Posyandu merupakan salah satu 

bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang menjadi milik 

masyarakat dan menyatu dalam 

kehidupan dan budaya masyarakat. 

Posyandu berfungsi sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat dalam alih 

informasi dan keterampilan dari petugas 

kepada masyarakat dan antar sesama 

masyarakat serta mendekatkan pelayanan 

kesehatan dasar, terutama berkaitan 

dengan penurunan Angka Kematian Ibu 

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan 

Angka Kematian Balita (AKABA). 

Kondisi tersebut memperlihatkan 

peran penting dari kader Posyandu 

sebagai garda terdepan dalam pelayanan 

kepada masyarakat melalui Posyandu. 

Namun demikian, masih banyak kader 

yang belum memiliki pemahaman dan 

keterampilan yang memadai dalam 

melaksanakan tugasnya. Kader Posyandu 

sebaiknya mampu menjadi pengelola 

Posyandu dengan baik karena merekalah 

yang paling memahami kondisi 

kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 

Pengelola Posyandu merupakan orang 

yang dipilih, bersedia, mampu, dan 

memiliki waktu serta kepedulian terhadap 

pelayanan sosial dasar masyarakat. Oleh 

sebab itu, pelatihan bagi kader Posyandu 

merupakan salah satu upaya dalam rangka 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

kader Posyandu. 

Salah satu sarana yang dapat 

dioptimalkan dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat adalah posyandu. 

Saat ini, posyandu belum mampu 

melayani masyarakat secara optimal. 

Sebagian besar posyandu di Puskesmas 

mitra (Tompobulu dan Maros Baru) di 

Kabupaten Maros, masih memiliki 

beberapa keterbatasan, di antaranya 

dalam waktu pelayanan, jumlah kader, 

dan ketersediaan peralatan. Posyandu 

belum mampu melayani masyarakat 

setiap kali dibutuhkan. Waktu pelayanan 

posyandu masih terbatas, program-

program pelayanan posyandu hanya 

dilaksanakan pada waktu tertentu. Hal ini 

dikarenakan kurangnya staf ahli 

kesehatan dalam suatu kelurahan 

sehingga proses pelayanan harus 

dilakukan secara bergiliran. Di lain pihak, 

jumlah para kader posyandu masih 

terbatas dan diantara para kader posyandu 

masih banyak yang tidak aktif. Faktor 

yang menyebabkannya adalah kesibukan 

lain diluar posyandu. Keterbatasan lain 

yang terdapat posyandu adalah kurangnya 

kuantitas dan kualitas dari peralatan yang 

tersedia. Keterbatasan ini mengakibatkan 

masyarakat enggan mempercayakan 

kesehatannya pada posyandu. 

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra, beberapa solusi 

metode pelaksanaan pengabdian adalah: 

a. Pembentukan/pembinaan kelompok 

kader, yang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan kesehatan, 

terutama kesehatan ibu dan anak. 
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b. Menambah pengetahuan dan 

keterampilan para kader melalui 

pelatihan dan pemberdayaan untuk 

merancang program KIA dan 

memiliki kemampuan untuk 

mengimplementasikannya dalam 

kegiatan/program kesehatan. 

c. Menambah wawasan dan pengalaman 

para kader terkait dengan pengelolaan 

kegiatan KIA secara efektif dan 

optimal. 

 

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Rancangan mekanisme pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini dilakukan 

dengan mengadopsi langkah-langkah 

action research yang terdiri dari 4 

(empat) tahapan, yaitu: perencanaan, 

tindakan, observasi dan evaluasi, dan 

refleksi. Tahapan kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan adalah: 

(1) Pembentukan dan pembekalan 

kelompok kerja 

Tim pelaksana mengadakan 

pertemuan persiapan pelaksanaan. 

Pertemuan ini merupakan 

pembekalan mengenai maksud, 

tujuan, rancangan mekanisme 

program pengabdian, dan beberapa 

hal teknis berkaitan dengan 

metode/teknik pelaksanaan. 

(2) Sosialisasi program pengabdian 

pada dua puskesmas mitra  

Sosialisasi dilakukan dalam 

bentuk koordinasi dengan 

mengundang semua staf puskesmas, 

Kepala Puskesmas mitra, dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Maros. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh 

Tim Pelaksana didampingi oleh 

Pimpinan dan LPPM. 

(3) Penyusunan program pelatihan 

Berdasarkan hasil identifikasi, 

hasil analisis permasalahan yang 

ada, hasil analisis kebutuhan, dan 

hasil analisis potensi lokasi mitra, 

selanjutnya disusun program 

pelatihan. 

b. Tindakan 

Tindakan dalam kegiatan ini berupa 

implementasi Program. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam 

implementasi program adalah (a) 

pembentukan kelompok-kelompok kader 

kesehatan, (b) meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan para kader 

kesehatan melalui pelatihan kader, (c) 

pembinaan dan pendampingan. 

c. Observasi dan Evaluasi 

Observasi dilakukan terhadap proses 

dan output kegiatan pelatihan pada kader. 

Instrumen yang digunakan berupa 

catatan lapangan. Beberapa hal yang 

diobservasi adalah kendala, kekurangan, 

dan kelemahan yang muncul dalam 

proses implementasi di lapangan. 

Evaluasi dilakukan terhadap kuantitas 

dan kualitas kinerja kader. Kuantitasnya 

dilihat dari banyaknya frekuensi dan 

output kegiatan yang dilakukan oleh 

kader sesuai arahan dan masukan saat 

pelatihan, sedangkan kualitasnya terlihat 

dari meningkatnya kinerja dan semangat 

kader dari sebelumnya. 
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d. Refleksi 

Refleksi dilakukan terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini 

dilakukan semata-mata untuk mengetahui 

kekurangan ataupun kelebihan kegiatan 

yang telah dilakukan dalam rangka untuk 

menetapkan rekomendasi terhadap 

keberlangsungan atau pengembangan 

kegiatan berikutnya. 

Gambar 1 merupakan gambaran 

ipteks upaya pemberdayaan dan 

pelatihan kader kesehatan yang 

dilaksanakan pada mitra. 

 

 
 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Lokasi Kegiatan 

Luas Wilayah kabupaten Maros 

1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 ( empat 

belas) kecamatan yang membawahi 103 

Desa/kelurahan. Kabupaten Maros 

merupakan wilayah yang berbatasan 

langsung dengan ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah 

Kota Makassar dengan jarak kedua kota 

tersebut berkisar 30 km dan sekaligus 

terintegrasi dalam pengembangan 

Kawasan Metropolitan Mamminasata. 

Kabupaten Maros secara administrasi 

wilayah berbatasan dengan: 

Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep 

Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan 

Bone 

Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan 

Kota Makassar 

Sebelah Barat : Selat Makassar 

 

Adapun wilayah mitra kegiatan 

pengabdian adalah Kecamatan Tompobulu 

dan Maros Baru. Kecamatan Tompobulu 

merupakan kecamatan paling luas wilayah 

di Kabupaten Maros, yakni 287,66 km². 

Walaupun begitu tingkat kepadatan 

penduduk terendah kedua setelah 

Kecamatan Mallawa dengan hanya 53,36 

jiwa/km² pada tahun 2017 dari 14 

kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. 

Ibu kota kecamatan ini berada di Pucak 

dengan jarak 18 km dari Kota Turikale 

yang merupakan ibu kota dan pusat 

pemerintahan Kabupaten Maros. Secara 

harfiah, kata Tompobulu terdiri dari dua 

buah kata dalam bahasa Makassar, yaitu 

kata tompo yang berarti "atap, puncak, di 

Gambar 1. Ipteks Upaya Pemberdayaan dan 

Pelatihan Kader Kesehatan. 
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atas, bagian atas", sedangkan kata bulu 

berarti "gunung, dataran tinggi". Jadi, 

penamaan tersebut memang mendasar 

karena kecamatan Tompobulu adalah 

kecamatan yang berada di wilayah dataran 

tinggi. Kecamatan Tompobulu ini dikenal 

sebagai salah satu kecamatan yang 

memiliki keindahan alam mempesona dan 

kaya sumber daya alam mulai dari 

pertanian, perkebunan hingga pariwisata. 

Kecamatan Tompobulu berbentuk daratan 

dengan luas wilayah 287,66 km² dan 

ketinggian sekitar 50-340 di atas 

permukaan laut. Kecamatan Tompobulu 

memiliki jumlah penduduk 15.350 jiwa 

dengan kepadatan penduduk 53,36 

jiwa/km². 

Maros Baru adalah kecamatan di 

mana mitra kedua berada. Ibu kota 

Kecamatan Maros Baru berada di Baju 

Bodoa, Kelurahan Baju Bodoa dengan 

jarak 2 km dari Kota Turikale yang 

merupakan ibu kota dan pusat 

pemerintahan Kabupaten Maros.  

Penduduk kecamatan Maros Baru 

berjumlah 26.444 jiwa dengan kepadatan 

492 jiwa//km² (BPS, 2019). Mayoritas 

adalah suku Makassar dan suku Bugis. 

Kecamatan Maros Baru memiliki 7 (tujuh) 

wilayah pembagian administrasi dengan 

rincian 3 (tiga) berstatus kelurahan dan 4 

(empat) berstatus desa. 

 

 

 
 

 

 

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

“Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan 

Ibu dan Anak Melalui Pemberdayaan 

Kader di Kabupaten Maros, Sulawesi 

Selatan” berjalan dengan lancar selama 

sembilan bulan. Adapun pelaksanaan 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

(1) Pertemuan awal Tim Pelaksana 

Gambar 2. Peta Kecamatan Tompobulu dan 

Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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Tim pelaksana mengadakan 

pertemuan persiapan pelaksanaan dengan 

melibatkan pimpinan kampus dan LPPM 

STIK Tamalatea Makassar. Dalam 

pertemuan ini sekaligus menyampaikan 

maksud, tujuan, rancangan mekanisme 

program pengabdian, dan beberapa hal 

teknis metode pelaksanaan.  

(2) Survei awal Lokasi Mitra 

Kegiatan koordinasi sekaligus survei 

lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian. 

Kegiatan ini merupakan koordinasi awal 

dengan pemerintah setempat, dalam hal 

ini dinas kesehatan Kabupaten Maros. 

Melalui wawancara/diskusi dengan kepala 

Puskesmas Tompobulu dan Maros Baru, 

serta identifikasi potensi lokasi mitra.  

Pada survei ini juga, tim menelusuri 

informasi tentang karakteristik dan 

permasalahan umum calon/kader di lokasi 

mitra.  

(3) Menyusun modul pelatihan 

 Tim pelaksana menyusun/merancang 

modul pelatihan dan pemberdayaan 

dengan berkonsultasi dengan pakar KIE-

Kesehatan, dosen dan praktisi di bidang 

kesehatan ibu dan anak. Proses ini 

membutuhkan waktu sekitar empat bulan. 

(4) Penyusunan program dan jadwal 

pelatihan 

Berdasarkan hasil identifikasi, hasil 

analisis permasalahan yang ada, hasil 

analisis kebutuhan, dan hasil analisis 

potensi lokasi mitra, selanjutnya disusun 

program dan jadwal pelatihan. 

(5) Sosialisasi program pengabdian pada 

dua puskesmas mitra  

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk 

koordinasi dengan mengundang semua 

staf puskesmas, Kepala Puskesmas mitra, 

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Tim 

Pelaksana didampingi oleh 

Pimpinan/LPPM. 

 

 
 

 

 

(6) Penentuan peserta pelatihan kader 

Berdasarkan hasil identifikasi dan 

rekomendasi dari masyarakat/toma, maka 

dipilih 40 peserta pelatihan yang 

memenuhi syarat dapat membaca dan 

menulis, secara fisik dapat melaksanakan 

tugas-tugas sebagai kader, tinggal 

menetap, dan tidak sering meninggalkan 

tempat untuk waktu yang lama. 

 

 
 

Gambar 3. Sosialisasi program Abdimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
puskesmas mitra 

Gambar 4. Penentuan peserta pelatihan kader 

bersama dengan tokoh masyarakat dan 

tim puskesmas. 
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(7) Pelaksanaa pelatihan kader kesehatan. 

Dilaksanakan di Kabupaten Maros, di 

Puskesmas Maros Baru dan Tompobulu 

terdiri atas dua angkatan. 

Metode yang digunakan dalam 

pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, 

studi kasus, latihan/praktek, curah 

pendapat, FGD, role play, pemutaran 

video, dan permainan.  

Program pelatihan dilaksanakan 

selama dua kali dalam 2 hari pertemuan. 

Adapun pemateri/fasilitator dalam 

pelatihan, yaitu: 1) Peneliti sendiri, 

dengan latar pendidikan kesehatan 

masyarakat; 2) Tim Lainnya, termasuk 

dari puskesmas. 

 

Adapun secara garis besar materi yang 

diberikan adalah: 

(a) Pembukaan 

(b) Pre Test 

(c) Pengantar pelatihan 

(d) Seputar metode kontrasepsi 

(e) Masalah kesehatan 

(f) Suasana hati 

(g) Modelling 

(h) Kegiatan posyandu 

(i) Post Test 

(j) Penutup 

 

Adapun isi dan langkah pemberian materi 

pelatihan dibuatkan dalam bentuk modul 

pelatihan kader kesehatan. Tampilan 

sampul modul dapat dan alur pemberian 

materi dilihat pada gambar 5 dan 6.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Tampilan sampul  modul pelatihan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
puskesmas mitra 

Gambar 6. Alur Pelatihan Kader Kesehatan 
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Sebelum dan setelah mendapatkan materi, 

peserta wajib mengisi kuesioner yang 

telah diberikan. Berikut hasilnya: 

 

Tabel 1. Nilai mean, median, modus, 

minimum dan maksimum 

pengetahuan  

Nilai 
Pengetahuan 

Pre Test Post Test 

Mean 57,3±9,4 88,2±14,2 

Median 59,1 90,9 

Modus 59,1 90,9 

Minimum 36,4 50,0 

Maksimum 72,3 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diamati 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

pengetahuan peserta pelatihan kader 

sebelum pemberian materi memiliki nilai 

rata-rata 57±9 dan setelah mendapatkan 

materi nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 88±14. Hal ini memperlihatkan 

adanya peningkatan pengetahuan peserta 

dengan selisih nilai rata-rata 31. Nilai 

median, modus, minimum dan maksimum 

pengetahuan peserta pelatihan pun 

terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

pelatihan. Dalam penilaian, score range 

yang digunakan adalah 0-100. 

 

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Pre Test 

Pengetahuan Frekuensi % 

Cukup 13 32,5 

Kurang 27 67,5 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 2, pengetahuan 

peserta sebelum mendapatkan pemaparan 

materi pelatihan, lebih cenderung 

memiliki pengetahuan berkategori kurang, 

yaitu  67,5%.  
 

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Post Test 

Pengetahuan Frekuensi % 

Cukup 36 90,0 

Kurang 4 10,0 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 3, pengetahuan 

peserta setelah mendapatkan pemaparan 

materi pelatihan, kategori pengetahuan  

kurang mengalami penurunan menjadi 

hanya 10%. Sementara pengetahuan 

cukup, mengalami peningkatan hampir 

tiga kali lipat, dari  32,5% menjadi 90%. 
 

Tabel 4. Perbedaan Pengetahuan Peserta 

Pre Test dengan Post Test 

Pre Test 
Post Test 

Jumlah % 
Kurang Cukup 

Kurang 4   23 27 67,5 

Cukup 0 13 13 32,5 

Jumlah 4 36 
40 100,0 

% 10,0 90,0 

McNemar Test = 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4, saat pre test, 

peserta dengan pengetahuan kategori 

kurang mencapai angka  67,5% sedangkan 

pada saat post test, peserta dengan tetap 

berpengetahuan kurang, sisa 4 orang 

(10%), dan sebanyak 23 orang (57,5%) 

pengetahuan kurang menjadi cukup.  

Berdasarkan uji Mc.Nemar menunjukkan 

ada perbedaan pengetahuan sebelum dan 

setelah pemaparan materi pelatihan kader 

kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan uji 
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X2 Mc Nemar dengan nilai Signifikan 

0,000<0,05 sehingga disimpulkan ada 

perbedaan pengetahuan sebelum dan 

setelah pemaparan materi pelatihan. 

Tim pengabdian masyarakat 

melakukan rekap score jawaban dari 22 

pertanyaan kuesioner. Score tersebut 

dikategorikan menjadi dua yaitu 

pengetahuan cukup dengan kode 1 dan 

pengetahuan kurang dengan kode 2. 

Berkategori cukup bila nilai > 60% 

sedangkan kurang bila nilai median 

scorenya≤60%. 

Setelah pengetahuan responden 

dikategorikan, kemudian selanjutnya diuji 

menggunakan Mc Nemar test untuk 

melihat perbedaan pengetahuan sebelum 

dan setelah pemaparan materi.  

(8) Pendampingan, Observasi dan 

Evaluasi. 

Setelah kegiatan pelatihan kader, 

maka dilaksanakan pendampingan 

terhadap kegiatan kader di lapangan. Saat 

sebelum pelatihan, kader yang belum 

menguasai atau masih lemah dalam 

melakukan beberapa kegiatan, misalnya 

pendeteksian awal masalah kesehatan 

dalam  masyarakat, identifikasi kasus 

dengan risiko tinggi pada bumil dan 

balita, pencacatan/surveilans dasar KIA, 

pengisian KMS, materi penyuluhan 

kesehatan, proses alur kegiatan posyandu 

lainnya, serta kader yang memiliki 

motivasi rendah, didampingi lebih 

intensif. 

Observasi dilakukan terhadap proses 

dan output kegiatan pelatihan pada kader. 

Instrumen yang digunakan berupa catatan 

lapangan. Beberapa hal yang diobservasi 

adalah  kendala-kendala, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan 

yang muncul dalam proses implementasi 

di lapangan.  

Evaluasi dilakukan terhadap kuantitas 

dan kualitas kinerja kader. Kuantitasnya 

dilihat dari banyaknya frekuensi dan 

output kegiatan yang dilakukan oleh kader 

sesuai arahan dan masukan saat pelatihan, 

sedangkan kualitasnya terlihat dari 

meningkatnya kinerja dan semangat kader 

dari sebelumnya. 

Adapun kegiatan pelatihan, 

pendampingan, observasi dan evaluasi, 

dapat dilihat pada gambar 7 dan 8. 

 
 

 

 
 

 

Gambar 7. Kegiatan pelatihan dan pendampingan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kegiatan observasi dan evaluasi 
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(9) Refleksi 

Refleksi dilakukan terhadap kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan 

semata-mata untuk mengetahui 

kekurangan atau kelebihan terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan dalam 

rangka untuk menetapkan rekomendasi 

terhadap keberlangsungan atau 

pengembangan kegiatan-kegiatan 

berikutnya. Adapun kekurangan yang 

dapat menjadi faktor penghambat terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh kader, baik 

berasal dari masyarakat maupun dari 

kader sendiri, adalah: 

(a) Masih adanya masyarakat yang 

memiliki kepercayaan yang menolak 

pelayanan kesehatan modern, misalnya 

percaya bahwa imunisasi tidak membawa 

kebaikan bagi si anak, bahkan membuat 

anak sakit. 

(b) Ketakutan efek samping masyarakat 

pasangan suami istri usia subur terhadap 

kontrasepsi, telah memiliki anak minimal 

2, tidak menggunakan satu jenis 

kontrasepsi modern. 

(c) Pengetahuan dan pemahaman 

sebagian masyarakat masih lemah dalam 

upaya menjaga kesehatan dan mencegah 

penyakit. 

(d) Masih ada orang tua yang 

menikahkan anaknya yang berusia masih 

sangat  muda. 

(e) Kader posyandu yang bekerja akan 

mendapat tantangan terkait dengan 

pembagian waktu bekerja dan tugas 

melayani ibu balita. Keterbatasan waktu 

untuk memberikan pelayanan tersebut 

menyebabkan kader yang bekerja kurang 

optimal dalam memberikan pelayanan.  

(f) Selain itu, kader yang bekerja dengan 

keterbatasan waktunya cenderung lebih 

sulit menerima informasi guna menambah 

pengetahuannya termasuk dalam hal 

kesehatan dan tentang kinerja kader 

posyandu. 

(g) Keterbatasan peralatan atau alat 

peraga, dan media untuk penyuluhan. 

Kekurangan yang ditemui dalam 

masyarakat menjadi tantangan tersendiri 

buat kader dan petugas kesehatan dalam 

menjalankan tugas. Sementara kelebihan-

kelebihan yang dapat menjadi faktor 

pendukung terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh kader adalah: 

(a) Keaktifan peran serta sebagian besar 

masyarakat dalam mendukung 

berjalannya program kesehatan, termasuk 

kegiatan posyandu. 

(b) Posyandu mendapatkan dana sehat 

dari desa, termasuk intensif yang diterima 

3 bulan sekali, walaupun jumlahnya masih 

kecil, tapi cukup memotivasi kader untuk 

tetap aktif.  

(c) Dukungan moril dan bimbingan dari 

petugas kesehatan puskesmas buat kader 

kesehatan. 

 

4. KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 

dilakukan empat tahapan, yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, 

dan refleksi. Kegiatan utama adalah 

pembentukan kelompok kader kesehatan, 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para kader kesehatan melalui 

pelatihan kader,  pembinaan dan 

pendampingan.  
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Melalui kegiatan ini, pengetahuan 

kader meningkat dari 57±9 hingga 

mencapai 88±14, dengan adanya 

peningkatan pengetahuan secara signifikan 

setelah pelatihan. 

Masukan bagi kader, yaitu perlu 

adanya integrasi kegiatan yang berkaitan 

dengan masyarakat, sehingga kegiatan 

yang berlangsung dapat menyesuaikan 

dengan aktivitas masyarakat. 
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Effect Of Complete Feed Starch Banana Weevil Pea Stone On The Beans 

Goats System In Vivo Against Carcass Weight And Carcass Part 

 
Aswandi 

Agricultural Polytechnic Development of Manokwari 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the value of benefits in favor of complete feed production 

performance and carcass weight of any part of the carcass part-goat nuts. The design used in this study. 

Random Draft Complete. The material used in this study of 12 male goats Nuts veraging 

initial body weight (15.58 ± 2.601 kg) with a CV: 16.69%, age 10-15 months. At the end of the study 12 

goats to know the weight of nuts cut carcass and parts of the carcass. Results of analysis of variance 

showed that treatment of complete feed on a significantly different (P<0.05) on carcass weight 

produced goat nuts. Results of analysis of variance showed that treatment of complete feed on a 

significantly different (P<0.05) against the weight of all the parts ice nuts goat carcass neck, shoulder, 

breast, leg chump on, ribs, loin, fore shank and the weight of the flank. CF0 and CF3 treatment effects 

did not provide a very real difference to the weight of carcass parts, but the weight of 

the carcass are treated CF3 higher than the CF0. This is in line with the expressed 

 

[Keywords— banana weevil stone, complete feed  bean goat 

 

 
 

 

INTRODUCTION 

Problem of the adequacy of feed for 

non-ruminant livestock and ruminant 

always occur in developing countries such 

as Indonesia. For non-ruminant livestock, 

feed ingredients, while many are still 

imported for ruminants which depend 

entirely on local materials often find it 

difficult to get the availability of feed 

ingredients is always continuous. Search 

new feed material in the form of agro-

products continue to be made and banana 

cultivation is one of the agro-industry 

business if managed plantations, but 

because these plants are the easiest plants to 

grow and thrive well in Indonesia, the 

banana plant widely spread everywhere in 

Indonesia, large banana plantations began 

to develop, in the early 1990, although not 

as much as in the countries of Latin 

America or Africa. Banana weevil is the 

bottom of the banana plant stem under the 

soil surface, chemical composition of BK: 

6.2-13 .87; PP :2.99-6 .4; Elk :0.96-7 .0; 

Ski :9.99-16 .1 (Gerona et al. (1987).  

 Flour banana weevil,  containing starch 

(carbohydrate) of 66.2%, crude fiber 2.23% 

and 5.88% protein (the Department of 

Agriculture 2005).  

Based on the potential nutritional raw 

materials, the banana weevil can be used as 

a material source of energy for ruminants. 

Feed ingredients as a source of energy, 

protein content of feed materials less 

SCIENTIA PROSIDING ABDIMAS & PENELITIAN 
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roughly 20%, crude fiber is  less than 18% 

(Research and Technology, 2008). 

Quantitatively the potential banana weevil 

in Indonesia, until 2005 the banana 

plantation area of 92307.6 hectares with 

production of 9,460,928 tons / year of waste 

reached 8,676,557 tons / year, comprising 

40% or 3,470,623 tons / year banana weevil 

(Department of Agriculture, 2005). Banana 

weevil is the bottom of the banana plant 

stem under the soil surface, chemical 

composition of DM: 6.2- 13 .87; PP :2.99-

6 .4; Elk :0.96-7 .0; Ski :9.99-16 .1 (Gerona 

et al. (1987). Flour banana weevil, 

containing starch (carbohydrate) of 66.2%, 

crude fiber 2.23% and 5.88% protein (the 

Department of Agriculture 2005).  Based 

on the potential nutritional raw materials, 

the banana weevil can be used as a material 

source of energy for  ruminants. Feed 

ingredients as a source of energy, protein 

content of feed materials less roughly 20%, 

crude fiber is  less than 18% (Research and 

Technology, 2008).  Quantitatively the 

potential banana weevil in Indonesia, until  

2005 the banana plantation area of 92307.6 

hectares with production of 9,460,928 tons 

/ year of waste reached 8,676,557 tons / 

year, comprising 40% or 3,470,623 tons / 

year banana weevil (Department of 

Agriculture, 2005).  Raw material 

weaknesses banana weevil is less palatable  

and nutrient utilization is low, yet 

commonly used as a  ruminant animal feed 

ingredients, to overcome this is done  

through a process of practical and simple 

technology,  improve palatability be 

approached through feed processing  

technology into a complete feed. 

Advantage complete feed using local feed 

raw materials are cheaper,  easier in the 

distribution because the distance between 

the processing closer to the location of 

farmers, besides that it has a competitive 

advantage compared to feed commercial 

feed manufactured large industrial scale 

because it is more efficient in production 

and transportation costs , easy storage  and 

can reduce operating costs, especially  

(Sunarso et  al. 2007). Through a process of 

practical and simple  technology is 

expected to banana weevil can be utilized 

as  one of the feed raw materials of high 

economic value in the future. 

 

METHODOLOGY 

Experimental complete feed prepared 

with compotation raw materials from each 

tuber flour banana crop varieties that have 

been determined, complete feed mixture 

composition research experiment. 

Complete feed material composition and 

chemical composition of experimental feed 

are as follows: 
 

CF0 =  King grass 70%, Rice bran 6.4%, 

Coconut pulp 4%, Tofu pulp 11%, Lamtoro 

3%, Brown sugar 1%, T. Fish 1%, T. 

Gaplek 3%, Sodium sulfate 0.3% , Mineral 

0.3%, Propionate 0.031 with chemical 

composition BK 89.20%, PK 10.70, LK 

5.14%, SK 28.71%, Carbohydrates 

64.10%, Energy cal / 100 g = 125,700.6 , 

Ca 3.6%, Phospor 0.21, BETN 38.39, TDN 

67%, NDF 67.23 and ADF 38.87%. 
 

CF3 = 30% king grass, 40% banana hump 

Stone, 6.4% bran, 4% coconut pulp, 11% 

tofu pulp, 3% Lamtoro, 1% brown sugar, 

1% fish tofu, 3% T. Gaplek, Sodium sulfate 

0.3%, Mineral 0.3%, Propionate 0.031 with 

chemical composition BK 88.05%, PK 

10.98, LK 3.03%, SK 23.75%, 

Carbohydrates 73.74%, Energy cal / 100 g 

= 21,154.5 Ca 2.82%, Phospor 0.29, BETN 

47.64; 67% TDN, 52.67 NDF and 48.72% 

ADF. 

The material used in this study of 12 

male goats Nuts averaging initial body 
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weight (15.58 ± 2.601 kg) with a CV: 

14.06%, age 10-15 months.  At the end of 

the study 12 goats to know  the weight of 

nuts cut Karakas and parts of the carcass. 

The design of experiments 

The design used in this study. 

Random Complete (RAL).  Treatment of 

complete feed CF3 and CF0, with 6  

replications, so that overall 12 experimental 

units. 
 

Variable Research. 

Carcass weights and carcass weights 

sections, measured demean methods 

(Forrest et al 1975 in Sirajuddin, 2005).  

The material used in this study of 12 male 

goats Nuts averaging initial body weight 

(15.58 ± 2.601 kg) with a CV:  14.06%, age 

10-15 months. At the end of the study 12 

goats to know the weight of nuts cut carcass 

and parts of the  carcass. 

 

The Design Of Experiments 

The design used in this study. Random 

Complete (RAL).  Treatment of complete 

feed CF3 and CF0, with 6  replications, so 

that overall 12 experimental units.  neck = 

ranging from cervical vertebrae to-1 up to 

the 7 th  cervical vertebrae. shoulder = start 

of the seventh cervical vertebrae to mid 

costae the 5 th and 6 th, breast = start of the  

sternum straight back up to the projection 

of the lumbar  vertebrae to-6, leg chump on 

= starting the 9th until the joints of the 

vertebrae of the patella, ribs = starts from 

mid costae the 5th and 6th until caste the 

12th and 13th, loin ranging from 13 to caste 

the vertebrae gumballs to-8,fore  shank = 

start of joint between the hummers and ulna 

to the corpus radius, flank = starting from 

the projection end of the  13 costae drawn 

straight from the end adjacent to the chest 

and groin. 
 

Analysis Of Data 

Data obtained from all the variables 

observed on the third phase of research will 

be analyzed following the instructions 

diversity Steel and Terrie (1991), the t test 

will be at the level of  significance of 5% 

and 1%. If you find any  treatment effect is 

very real, it will be followed by Duncan's  

multiple test areas. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

Goat Carcass Weight Of Beans. 

Peanuts goat carcass weights, the 

results of analysis of  variance showed that 

the treatment complete feed  significantly 

different at (P <0.05) on carcass weight.  

Average weight of carcass treatment CF0, 

CF3 respectively  7.69 kg / day head/90; 

10.69 kg / day head/90 goat carcass 

weights averaging nuts CF3 treatment is 

higher than the CF0,  that an increase in the 

development of growth, with  increased 

piling the meat on the carcass of the goat 

bean treated CF3. This suggests that the 

complete feed containing  flour banana 

weevil rock rich in carbohydrates produce  

better carcass weight. A good quality feed 

can not be changed the grown cattle are 

genetically small stature, but feeding in 

lownumbers will not be able to provide 

body weight gain and  carcass growth in an 

optimal fit with the existing genetic  

potential of each animal. Superior genetic 

potential such as  speed of growth, a high 

percentage of carcasses, may be  realized 

only if the animal is able to obtain enough 

food  (Tylutki et al, 2004). 
 

The Weight Of The Neck (Neck) Goat 

Nuts. 

The weight of the carcass neck (neck) 

starting from the  cervical vertebrae to-1 up 

to the 7th cervical vertebrae goat nuts,. 

Results of analysis of variance showed that 
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treatment of complete feed  a significantly 

different (P<0.05) against the weight of the 

neck. The average weight of  neck 

treatment CF0, CF3 850.08 g/head/90 

consecutive days; 1181.58 g/head/90 day, 

the average weight of lamb neck nut CF3 

treatment is higher than the CF0, that an 

increase in the  development of growth, 

with increased accumulation of goats  meat 

on the neck of treated peanuts CF3. This 

showed that  the complete feed containing 

flour banana weevil rock rich  in 

carbohydrates to respond positively to the 

growth of the carcass neck, although the 

difference was not significant.  However, 

treatment of complete feed CF0 not give a 

bad  influence on the accretion goat carcass 

weight of the beans,  although the weight of 

the lower neck of the CF3 treatment.  

According to Nguyen, et al (2005) in small 

ruminants of lownutritional value of feed 

affects the proportions of the tail,  neck, 

lamasery, pelvis, shoulders, chest and 

thighs, the  greatest influence feed of low 

nutritional value is to lower  the weight of 

the chest, lamasery and pelvis. Hailu et al  

(2009) that the weight of shoulder and neck 

goats are higherthan in females, whereas 

other carcass parts weights do not provide a 

very real difference.Factors affecting 

growth and carcass parts of its parts  

including genetic, environmental, food and 

management  maintenance, and the most 

determine the genetic and feed  sufficient 

quantity and quality (Hailu et al 2009). 

Magnitude  of the weight of carcass 

components influenced by the nation, 

gender, genetics, growth rate, the weight of 

cut and feed  treatment (looper et al 2005). 
 

Weight Shoulder (Shoulder) Goat Nuts. 

The weight of the carcass shoulder 

(neck) goat nuts,  starting from the 7th 

cervical vertebrae until the middle costae 

the 5th and 6th. Results of analysis of 

variance showed that treatment of complete 

feed on a significantly different (P<0.05) to 

shoulder the weight. The average weight of  

shoulder treatment CF0, CF3 1974.79 

g/head/90 consecutive  days; 2744.89 

g/head/90 day, the average weight of lamb 

shoulder nut CF3 treatment is higher than 

the CF0. This  indicates there is a 

development on the shoulders of growth  in 

meat goats treated peanut complete feed 

containing starch  tubers banana varieties of 

stone, although the treatment  effect does 

not provide a significant influence on the 

weight  of the shoulder, however, the 

average weight-shoulder  treatment 

produced complete feed containing flour 

banana weevil stone is better than treatment 

CF0. This is a complete  feed guide CF3-

containing flour banana weevil 

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the development of the growth of 

meat on the carcass shoulder. 
 

Weight Of Breast (Chest) Goat Nuts. 

The weight of the breast (chest) goat 

nuts, starting from the sternum straight 

back up to the projection of the lumbar 

vertebrae to-6. Results of analysis of 

variance showed that  treatment of 

complete feed on a significantly different (P 

<0.05) against the weight breast. The 

average weight of the treatment breasts 

CF0, CF3 734.05 g/head/90 consecutive 

days; 1009.42 g/head/90 day, the average 

weight of breast  goat nuts CF3 treatment is 

higher than the CF0. This  indicates there is 

a development growth in the breast meat in  

goats treated peanut complete feed 

containing starch tubers  banana varieties of 

stone, although the treatment effect does 

not provide a significant influence on the 

weight of the  breast, but the average weight 

of breast treatment produced  complete feed 
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containing flour banana weevil stone is 

better  than treatment CF0. Although the 

treatment effect does not  provide a 

significant influence on the weight of the 

breast,  however, the average weight of 

breast treatment complete  feed containing 

flour banana weevil stone is better than  

treatment CF0. This is a complete feed 

guide CF3-containing  flour banana weevil 

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the added weight of the carcass 

breast 
 

Weight Of Leg Chump On (Thigh) Goat 

Nuts. 

Weight of leg chump on (thigh) goat 

nuts, starting from  the 9th until the joint 

patellar vertebrae. Results of analysis of 

variance showed that treatment of complete 

feed on a significantly different (P<0.05) 

against the weight of leg  chump on. The 

average weight of leg chump on treatment  

CF0, CF3 1343.97  /head/90 consecutive 

days; 1868.07  g/head/90 day, the average 

weight of lamb leg chump on  peanut CF3 

treatment is higher than the CF0. This 

indicates  there is a development on the 

growth of meat on a lamb leg chump on 

peanut treated complete feed containing 

starch tubers banana varieties of stone, 

although the treatment effect does not 

provide a significant influence on the 

weight of the leg chump on. Although the 

treatment effect does not provide a 

significant influence on the weight of the 

legchump on but nevertheless the average 

weight of leg chump  on treatment of 

complete feed containing flour banana  

weevil stone is better than treatment CF0. 

This is a complete  feed guide CF3-

containing flour banana weevil  

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the  added weight of the carcass 

leg chump on. 

 

The Weight Of The Ribs (Ribs) Goat 

Nuts. 

The weight of the goat bean ribs, 

starting from mid costae the 5th and 6th 

until costae to-12 and 13. Results of 

analysis of variance showed that treatment 

of complete feed on a significantly  

different (P <0.05) against the weight of the 

ribs. The average weight of ribs treatment 

CF0, CF3 1127.04 g/head/90 consecutive 

days; 810.84 g/head/90 day, the average 

weight of lamb ribs beans CF3 treatment is 

higher than the CF0. This indicates there is 

a development growth  in the meat goat ribs 

in peanut treated complete feed  containing 

starch tubers banana varieties of stone, 

although  the treatment effect does not 

provide a significant influence on the 

weight of the ribs, but ribs so the average 

weight of  the resulting treatment of 

complete feed containing flour  banana 

weevil stone is better than treatment CF0. 

Although  the treatment effect does not 

provide a significant influence on the 

weight of the ribs, but ribs treatment the 

average weight of complete feed containing 

flour banana weevil  stone is better than 

treatment CF0. This is a complete feed  

guide CF3-containing flour banana weevil 

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the added weight of the carcass 

ribs. 
 

Weight Of Loin Goat Nuts. 

The weight of the loin lamb beans, 

ranging from 13 to costae the vertebrae 

limbless to-8. Results of analysis of 

variance showed that treatment of complete 

feed on a significantly different (P <0.05) 

on loin weight. The average weight of loin 

treatment CF0, CF3 1439.28 g/head/90 

consecutive days; 1035.47 g/head/90 day, 

the average weight of lamb loin pea CF3 
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treatment is higher than the CF0. This 

indicates there is a development growth in 

the loin meat in goats treated peanut 

complete feed containing starch tubers 

banana varieties of stone, although the 

treatment effect does not provide a 

significant influence on the weight of the 

loin, loin and yet the average weight of the 

resulting treatment of complete feed 

containing flour banana weevil stone is 

better than treatment CF0. Although the 

treatment effect does not provide a 

significant influence on the weight of the 

loin, but the average weight of loin 

treatment of complete feed containing flour 

banana weevil stone is better than treatment 

CF0. This is a complete feed guide CF3-

containing flour banana weevil 

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the added weight of the carcass 

loin. 
 

Weight Of Fore Shank Goat Nuts. 

The weight of the fore shank goat 

nuts, starting from the  joint between the 

hummers and ulna to the corpus radius, 

weighted analysis of variance showed that 

treatment of complete feed on a 

significantly different (P <0.05) to the fore 

shank. The average weight of fore shank 

treatment CF0, CF3 1439.28 g/head/90 

consecutive days; 1035.47 g/head/90 day, 

the average weight of lamb shank nuts CF3 

treatment is higher than the CF0. This 

indicates there is a development growth in 

the fore shank meat goats treated peanut 

complete feed containing starch tubers 

banana varieties of stone. Although  the 

treatment effect does not provide a 

significant influence on the weight of the 

fore shank, however, the average weight  of 

fore shank treatment of complete feed 

containing banana 

flour stone hump, better than the treatment 

CF0. This is a complete feed guide CF3-

containing flour banana weevil  

carbohydrate-rich rock that gives a positive 

effect on the  added weight of the carcass 

fore shank.  

 

Weights Flank Goat Nuts. 

The weight of the flank goat nuts, 

starting from the projection end of the 13 

caste drawn straight from the tip of the 

chest and groin borders. Results of analysis 

of variance showed that 

treatment of complete feed on a 

significantly different (P <0.05) against the 

weight flank. Average weight of treated 

flank CF0, CF3 164.62 g/head/90 

consecutive days; 228.79g/head/90 day, the 

average weight of lamb shank nuts CF3 

treatment is higher than the CF0. This 

indicates differences in developmental 

growth occurs on the flank meat in goats 

treated peanut complete feed containing 

starch tubers banana varieties of stone, 

although the treatment effect does not 

provide a significant influence on the 

weight of the flank, but the average weight 

of the resulting flank complete treatment 

feed containing flour banana weevil stone 

is better than treatment CF0. Although the 

treatment  effect does not provide a 

significant influence on the weight  of the 

flank flank however, the average weight of 

complete  feed containing treated flour 

banana weevil stone is better  than 

treatment CF0. This is a complete feed 

guide CF3- containing flour banana weevil 

rocks are rich in  carbohydrates to give a 

positive effect on the added weight  of the 

carcass flank. 
 

Goat Carcass Weight Of Beans. 

 Peanuts goat carcass weights, the 

results of analysis of  variance showed that 

the treatment complete feed significantly 
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different at (P <0.05) on carcass weight.  

Average weight of carcass treatment CF0, 

CF3 respectively  7.69 kg / day head/90; 

10.69 kg / day head/90 goats carcass  

weights averaging nuts CF3 treatment is 

higher than the CF0,  that an increase in the 

development of growth, with  increased 

piling the meat on the carcass of the goat 

bean  treated CF3. This suggests that the 

complete feed containing  flour banana 

weevil rock rich in carbohydrates produce 

better carcass weight. A good quality feed 

can not be changed the growncattle are 

genetically small stature, but feeding in low  

numbers will not be able to provide body 

weight gain andcarcass growth in an 

optimal fit with the existing genetic  

potential of each animal. Superior genetic 

potential such as speed of growth, a high 

percentage of carcasses, may be  realized 

only if the animal is able to obtain 

enoughfeed  (Tylutki et al 2004). 
 

CONCLUSIONS 

Complete feed containing starch 

tubers banana varieties of stone, can 

improve the performance weighting carcass 

and  other parts of the beans goats carcass. 
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Abstract 

The objective of this research is to find out whether or not the Implementation of 7 Smart Strategy 

Reading can improve the reading comprehension of the first grade students of SMA 9 Makassar. 

The research used pre-experimental method. The population of this research was the first grade 

students of SMA 9 Makassar. The sample was 20 students . Based on the result of the data, there 

was a significant difference between pre-test and post-test of the students’ improvement in reading 

comprehension. It indicated by the mean score of students’ post-test which was higher than the 

mean score of the students’ pre-test (86.5>64). Based on the data analysis, it can be concluded 

that the implementation of 7 Smart Reading Strategy can improve the students’ reading 

comprehension. 

 

Keywords: 7 Smart Reading Strategy, students’ reading comprehension. 

 

 

INTRODUCTION 

A language is one of primary source of 

communication which is used to share our 

ideas and thoughts with other people. Some 

people even think that language is what 

separates us from animals and make us 

human. Nowadays, English is considered as 

a universal language and its knowledge 

seems to be crucial. In learning a language 

consist of the language itself and the cultural 

background of the country. 

English is a foreign language in 

Indonesia which is taught from elementary 

schools up to university as a compulsory 

subject. Events in some school in a big town 

like Makassar it is taught as a local content. 
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The main goal of learning English is to 

produce and comprehend it in spoken and 

written. People think that a successful 

English learner is person who can speak 

English correctly and fluently.  

There are four skills in English namely 

speaking, writing, listening and reading. 

Reading skill is in language should be 

mastered by the students in other to success 

in earning English. Reading is very important 

in our daily life which is used to expose new 

things, new information, new ways to solve 

problem and new ways to achieve one thing. 

Reading is also very important in the process 

of learning because it helps the students to 

think in English, build English vocabulary, 

can encourage the students to focus on the 

grammar and punctuation which make them 

comfortable in learning reading skill. Besides 

that reading is also an essential skill for the 

students at all level in other to find as much 

information and news from all over the world 

especially in globalization era.  

There are some difficulties for the 

students in Junior High School in learning 

process such as (1) the students are lack of 

vocabulary which influence them while 

reading the text and they  feel difficult in 

understanding the text, (2) the students are 

feel difficult to understand the meaning of the 

text given by the teacher. The teacher usually 

help the students to read the word by word or 

sentence by sentence, (3) the students do not 

have good motivation to read because the text 

is not interesting and they feel reading 

activity is boring and they become passive 

and lazy to read.  

It is not so easy to improve the students’ 

reading comprehension. It is based on the 

researcher observation while doing his 

interview with the teacher of SMK 9 

Makassar. The result of teaching reading in 

the school is not satisfactory yet because of 

some factors such the students’ lack of 

vocabulary, the text was difficult which 

beyond the students’ knowledge and 

experience, the students’ motivation in 

reading was low and it would influence their 

achievement. From this information that the 

researcher got from the interview from one of 

the teacher the researcher will use the 

implementation 7 Smart Strategy in teaching 

reading comprehension at SMKA 9 

Makassar.  

Based on the background above, the 

researcher formulates research question as 

follow: Does the implementation of 7 Smart 

strategies improve the students’ reading 

comprehension of the first grade students of 

SMA 9 Makassar.  

The result of the study is expected to be 

useful in theoretically and practically. 
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Theoretically, the result of the research is 

expected to give valuable knowledge in 

teaching reading comprehension by using 

Smart 7 strategy at Junior High school of 

SMA 9 Makassar. Practically, the result of 

the study for the teacher is expected to give 

contribution dealing with the problem in 

teaching reading comprehension and for the 

students the result was intended to increase 

the students’ reading comprehension and can 

raise their motivation in improving their 

achievement in learning reading 

comprehension.  

This research is restricted on the 

implementation of 7 Smart Reading Strategy 

in improving the students’ reading 

comprehension at SMA 9 Makassar . The 

researcher focused on literal reading 

comprehension by using narrative text.  

Many researchers have reported in 

exposing some previous finding related to 

this research as follows.  

Fitriyah (2014) in her research by using 

smart reading strategy gives significant effect 

toward the students’ reading comprehension.  

Rosdiana (2015) said the smart strategy 

was good in improving the students’ reading 

comprehension when comparing to the use of 

convention method. In other words, the 

students who were learning by using smart 

reading strategy is better than the 

conventional method. While Lukman (2016) 

concluded in his research that the finding 

indicated that smart strategy was successful 

to enhance the students’ motivation to be 

actively involved in the instructional process. 

The improvement on the students’ 

participation was 75% in cycle 1 and 87% in 

cycle 2. It means that the students’ 

motivation in reading can be enhanced.  

From the definition above the 

researcher want to conduct a research related 

to improve the students’ reading 

comprehension of the students of SMA 9 

Makassar.  

Reading is one of the most important 

skills in learning English that is needed to 

understand the meaning provided in the text. 

In other words, reading is skill which is 

needed complicated process that becomes a 

bridge for the students in understanding the 

text. The students will get more information 

concerning some changing in different aspect 

such as knowledge and technology. 

According to Donald Hall (2017) said that 

reading is an activity desirable in it itself. It is 

understandable that the publishers and even 

written should promote this assumption. 

While Lukman (2016) said that reading is one 

of the language skills that play significant 

roles in teaching English as a foreign 

language.  
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Harmer (2007) stated that reading is 

useful for a language acquisition. Provided 

that the students more or less understand 

what they read, the more they read. Reading 

is also has a positive effect on students’ 

vocabulary knowledge, on their spelling or 

on their writing. Reading consists of two 

related processes : word recognition and 

comprehension. Words recognition refers to 

the process of perceiving how written 

symbols correspond to one’s spoken 

language. Meanwhile, comprehension is the 

process of making sense words, sentences 

and connected texts. While Richard (2002) 

said that reading includes discovering 

meaning in print and script, within a social 

context, through bottom-up and top-down 

processing and the use of strategies and 

skills.  

Nunan (2003) said that reading is a 

fluent process of the readers’ information 

from the text and their own background 

knowledge to build meaning. Or reading is an 

essential skill for the learner of English as a 

second language. While Mohan (2015) sated 

that reading is the communication between 

the reader and the writer.  

From the definition above it can be 

concluded that reading is the learning process 

to identify the word and to understand the 

word in the text. Reading is an interactive 

process and communication between the 

reader and the writer in the text.  

Neubaer (2018) stated that smart 7 

strategies is a set of reading strategies for 

standardized testing.  A seven strategy that is 

easy to follow the steps. This strategy is great 

for the students who have test anxiety or 

trouble focusing and apply to any form of 

short text with multiple choice responses. 

Kennedy  (2016) stated that smart 7 strategy 

is a set of reading which consist of 7 steps, 

where students read and the box the title, 

number the paragraph or text features, read 

each paragraph then stop and think about.  

What you have read, write one to three 

keywords in the margin for each paragraph, 

read the question and underline one to three 

key words and the main idea of the text, read 

each answer and eliminate wrong choices, 

prove your answer then mark your answer.  

According to Kennedy (2016), there are 

7 steps of smart 7 reading strategy namely : 

(1) read and box the title. This will help the 

students to identify the texts, (2) number the 

paragraphs. This will help the students to 

separate the information into chucks rather 

than one large piece. (3) research the 

paragraph. Stop and think about what you 

have read. Write 1 to 3 key words in the 

margin for each paragraph . This will prompt 

the students to memorize as he or she reads 
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instead of at the end, (4) read each question: 

underline the key words. The student can 

then match the key words of the question to 

the key words from each paragraph, (5) read 

each answer and put (correct), (?), (X) beside 

each choice. Here the students label each 

possible answer to begin eliminating choices, 

(6) prove your answer. Go back to the 

passage and find the details to support your 

first choice or to eliminate a questioned 

choices, (7) mark your answer. Fill in the 

bubble for your final answer. 

 

METHODOLOGY 

      In this research, the researcher applied 

pre-experimental research. It includes pre-

test, treatment and post-test. Pre-test was 

done at first to know the students’ prior 

knowledge in reading comprehension text. 

Treatment is the implementation of 7 

SMART Reading Strategy in teaching 

learning activities for four times. While post-

test was done to know the students’ reading 

comprehension after teaching by the use 7 

smart reading strategy. 

      The design was presented as follows: 

         Ol------------ X ----------     O2 

Where :     Ol        = Pre-test 

                   O2       = Treatment 

                   O3       = Post-test                                                                                                                                 

There are variables of this research 

namely independent variable and dependent 

variable. The independent variable is the use 

of 7 Smart  Reading Strategy and the 

dependent variable was the students’ reading 

comprehension development.  

The population of this research was the 

first grade students of SMA 9 Makassar. The 

total students was 120 which consist of 6 

classes namely XMIA I , X MIA 2, X MIA 3, 

X MIA 4, X MIA 5 and X MIA 6.  

In this research the researcher used 

purposive sampling technique. The sample 

was one class from the first year students of 

X MIA 3 which consisted of 20 students. The 

researcher chooses this class because the 

students had low skill in comprehending the 

reading text.  

In collecting the data, the researcher 

used multiple choices question that consisted 

of 20 questions from a given reading text in 

pre-test and post-test. The pre-test was given 

to find the initial ability before presenting the 

7 Smart Reading Strategy and the post-test 

was given to find out the result of the 

students’ reading comprehension.  

To collect the data, the researcher 

followed the procedures as follows:        

Pre-test 
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The pre-test was given to the students about 

their reading comprehension before teaching 

by implanting the 7 smart reading strategy. 

Treatment 

The treatment was carried out for four 

meetings by implementing the 7 smart 

reading strategy in teaching reading 

comprehension. Each meeting took 90 

minutes. 

Post-test 

After given treatment the researcher provided 

post-test to find out the students’ result after 

given treatment.       

 

FINDING AND DICUSSION 

This chapter particularly presented the 

findings and the discussions. The finding 

presents the result of the students’ score in 

both pre-test and post-test. While the 

discussion presents the result of the findings.     

The result of the students’ pre-test was 

very low. The researcher found out that there 

were 9 students (45%) got fairly good 

category, 8 students (40%) obtained fairly 

category, 5 students (16.66%) obtained or 

classified into fair level, 3 students (15%) 

were classified into poor score and none of 

the students got excellent, very good and very 

poor category. From this result it could be 

concluded that the students were very low in 

understanding and answering the reading 

text. In this case, the result of pre-test showed 

that the ability of the students, how far the 

students could understand about the reading 

text and to identify all aspects in reading. 

After giving treatment by implementing 

the 7 Smart reading strategy the researcher 

found out that the strategy was effective in 

improving the students reading 

comprehension by giving post-test. In the 

post-test the researcher found out that many 

of the students were able and easy to do the 

question in the text. They were great 

enthusiasm to do the test and it seemed of the 

expression on the students’ faces when doing 

the test. Besides that the students did the test 

so fast and collected their worksheet before 

the time finish. 

After the post-test the researcher found 

out that the result of the test was better than 

when comparing before and after using or 

implementing the 7 Smart reading strategy. 

After tabulating the post-test the researcher 

found that 1 student  (5%) was classified into 

excellent category, 8 students (40%) were 

classified into very good category, 9 students 

(45%) were classified into good category, 2 

students (10%) were classified into fairly 

good category, none of the students (0%) 

were classified into fair category and also no 

student (0%) was classified into very poor 

category. Finally the researcher concluded 

that the 7 Smart reading strategy could be 
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used to improve the students’ achievement in 

reading comprehension test. 

After knowing and understanding the 

result of the students in pre-test and post-test 

of the reading comprehension by 

implementing the 7 smart reading strategy , 

the researcher then compared the result into 

the percentage criteria, frequency of the 

students, and scores of the students in pre-test 

and post-test . In the frequency and rate 

percentage of the students’ achievement in 

pre-test could be classified into very poor 

category. While the score from frequency and 

rate percentage of the students’ post-test of 

reading comprehension could be classified 

into very good category. 

The result of the students’ reading 

comprehension through 7 smart reading 

strategy have been improved. In pre-test 0% 

students were obtained excellent while in 

post-test  5% were achieved as excellent 

category. In pre-test 0% students were 

classified as very good while in post-test 40% 

students were classified into very good 

category. In pre-test 0% students were 

classified into good category while in post-

test 45% students were classified into goo 

category. In pre-test 45% students were 

classified into fairly good category while in 

post-test 10% students were classified into 

fairly good category. In pre-test 40% students 

were classified into fair category while in 

post-test  0% students were classified into fair 

category. In pre-test 15% students were 

classified into poor category while in post-

test 0% students were classified into poor 

category. In pre-test 0% students were 

classified into poor category while in post-

test 0% students were classified into poor 

category. 

From the finding above it showed that 25 

(100%) students’ scores were increased and 

none of the students got lower scores. It mean 

that 100% of the students’  scores were 

increased.  By seeing the simulation of the 

students’ score, the researcher concluded that 

the students reading comprehension was 

developed. There was a significant difference 

before and after giving the treatment by using 

7 smart reading strategy at the first grade 

students of SMA 9 Makassar. On other 

words, the implementation of 7 smart reading 

strategy was effective in improving the 

students’ reading comprehension. 

The mean score of the students’ pre-test 

was 64 while the mean score of the students’ 

post-test was 85.6. It showed that the mean 

score of the post-test was higher than the 

mean score of pre-test. In other words, the 

teaching of reading comprehension by 

implementing the 7 smart reading strategy 

can improve the students’ reading 
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comprehension of the first grade students of 

SMA 9 Makassar. 

Before the students were taught by smart 

reading strategy that is used in this research, 

the researcher had given the students pre-test 

in other to know the students’ prior 

knowledge in reading comprehension. After 

that the researcher gave treatment by using 7 

smart reading strategy for   four times then 

the students were given post-test. The post-

test was given to find out the students’ 

development in reading comprehension. 

In implementing the treatments, the 

researcher worked together with the English 

teacher. When the researcher took role as a 

teacher the English teacher stayed at the back. 

The English teacher observed the learning 

process, completing the observation sheet 

and recording the activities in the classroom. 

The treatment was conducted in four 

meeting. At last the researcher gave guidance 

to the students how to use 7 smart reading 

strategy and let the students to work 

independently although the discussion in 

groups was still provided. After the students 

did the procedures of 7 smart reading strategy 

then the students were asked to answer the 

questions given. The questions were given to 

measure the student s’ reading 

comprehension. 

During the treatment, the researcher 

found some difficulties faced by the students. 

The most difficulty faced by the students 

were the  difficulties in understanding the 

reading text and lack of vocabulary mastery 

of the students. In this case the questions 

given by the researcher, the students were 

unable to answer the reading text. In 

minimizing the students’ problem in 

answering the questions they were asked to 

use a dictionary and asked to memorize the 

words they did not know. On the last step, the 

researcher gave some reading text and asked 

them to answer the question given which 

were very successful.   

At last meeting, the researcher gave 

post-test to the students. In the post-test the 

students only took 40 minutes to do the test. 

After checking the students’ answer, the 

students’ reading comprehension was 

improved. 

From the discussion above, the 

researcher concluded that the first grade 

students of SMA 9 Makassar have a good 

comprehension result after the learning the 

reading using the 7 smart reading strategy. In 

other words, the value of t-test was greater 

than t-table (6.881>1.729), it means that there 

was a significance different between pre-test 

and post-test achievement after 

implementing 7 smart reading strategy. 
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Finally the researcher suggested to the 

teacher to use the 7 smart reading strategy in 

teaching reading comprehension because this 

strategy as a media in teaching and learning 

reading was effective in improving the 

students’ reading comprehension.  

 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

 This chapter presents the conclusion 

and suggestions based on the findings and 

discussion of the data.  

After doing the research the researcher 

got result and made some conclusion as 

follows: 

This strategy was successful in 

improving the students’ reading 

comprehension. The implementation of 7 

smart reading strategy provided the students 

‘ opportunities to answer the questions, to 

dramatize and style of recitation materials 

given during the teaching and learning 

process of reading comprehension. It 

recommended that the teacher could use this 

strategy in their reading comprehension 

subject since the students are happy in doing 

their tasks and comprehend the text well. 

The result of the data analysis showed 

that the mean score of the students post-test 

was higher than the pre-test (86.5>64). There 

was a significant difference between the 

result of pre-test and post-test which 

indicates that the using of 7 smart reading 

strategy in teaching reading helps the 

students to improve their reading 

comprehension. 

After seeing above the positive of the 

research, the researcher suggests some 

suggestions as follows: 

The researcher suggested for the English 

teacher to use the 7 smart reading strategy in 

teaching reading comprehension because it is 

effective to develop the students’ reading 

comprehension and also to make the students 

more active in to learn in the classroom. In 

other to make the learning process effectively 

it is wise to apply appropriate learning 

strategy. 

Finally the researcher suggested to other 

researcher to explore more about reading 

comprehension by using 7 smart reading  

strategy. 
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ABSTRAK 

Tingkat penggangguran di Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir relatif cukup tinggi 

dibanding dengan tingkat pengangguran rata-rata yang ada Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena 

itu penelitian bertujuan mengetahui pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan investasi 

terhadap pengangguran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 2008 

sampai tahun 2018. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik  Kota Makassar, dan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data selajutnya dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa investasi berpengaruh  negatif  dan nyata 

terhadap angka pengangguran di Kota Makassar. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 

tambahan investasi menyebabakan angka pengguran menjadi berkurang. Pada sisi lain belanja 

modal pemerintah Kota Makassar dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positip namun tidak 

nyata terhadap angka pengangguran di Koata Makassar. Hal tersebut disebabkan karena tinggi 

internsitas pembangunan di Kota Makassar, mendorong masyarakat pencari kerja dari desa ke kota 

mencari pekerjaan, dimana di kota berlaku standar upah minimum. Hal ini menjadi salah satu 

sebab sehingga penggangguran di Kota Makassar relatif tinggi di banding dengan daerah lain di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Kata Kunci: Pengangguran, Investasi, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Keberhasilan pembangunan, dapat 

dilihat dari beberapa indikator ekonomi, 

seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan kemiskinan, pengangguran, 

inflasi, dan ketimpangan pembangunan. 

Di negara-negara berkembang salah satu 

persoalan ekonomi yang dihadapi adalah 

tingginya tingkat penggangguran terbuka 

tidak terkeculai dengan Indonesia. 

Persoalan pengangguran merupakan  

persoalan yang kompleks, dimana setiap 

tahun jumlah angka kerja terus meningkat, 

seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk, karena itu harus diimbangi 

dengan penciptaan lapangan kerja. Apabila 

persoalan penganguran tidak dapat diatasi 

dengan baik, akibatnya dapat terjadinya 

kerawanan sosial dan tentunya akan 

menambah kemiskinan   (BPS, 2016). Oleh 

karena itu diperlukan usaha dan kebijakan 

dari  pemerintah  dengan tujuan (1) 

ekonomi, yaitu menyediakan lapagan 

pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf 
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hidup masyarakat dan memperbaiki 

pendapatan. (2) sosial   politik   yaitu   

untuk meningkatkan kemakmuran 

keluarga, menghindari masalah kejahatan 

dan untuk mewujudkan kestabilan politik 

(Sukirno, 2008). 

Data Badan pusat statistik (2019) 

menunjukkan bawa pada tahun 2018 angka 

pengangguran di Indonesia  tercatat 

sebesar 7.000.691 jiwa atau 5,34 persen 

dari angkatan kerja. Sementara angka 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 213.105 jiwa atau 5,35 persen dari  

total angkatan kerja. Sementara jumlah 

pengangguran di Kota Makassar mencapai 

81.823 jiwa atau 12,19 persen dari total 

angkatan kerja yang ada di Kota Makassar.  

Tingginya angka pengangguran di 

Kota Makassar menjadi isu yang menarik, 

mengingat keberadaan Kota Makassar, 

sebagai satu-satunya  kota metropolitan di 

kawasan timur Indonesia, dengan tingkat 

upah minimun yang cukup tinggi,  menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para pencari 

kerja di kawasan timur Indonesia untuk 

mengaduh nasib di Kota Makassar.  

Atas dasar pertimbangan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

penggangguran di Kota Makassar. Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh belanja modal 

pemerintah Kota Makassar, pertumbuhan 

ekonomi, dan investasi terdapat angka 

pengangguran di Kota Makassar.  
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengangguran 

Pengangguran adalah masalah 

makroekonomi yang mempengaruhi  

kehidupan manusia secara langsung dan 

merupakan  salah satu masalah ekonomi 

yang cukup berat untuk dicari jalan 

keluarnya.  Pada dasarnya orang yang 

kehilangaan pekerjaan, membuat standar 

kehidupan mereka menjadi menurun dan 

mereka akan mengalami tekanan 

psikologis. Jadi tidaklah mengherankan 

apabila  pengangguran menjadi topik yang 

sering menjadi perdebatan di kalangan 

para politisi dalam merebut simpati rakyat. 

Para politisi senantiasa dalam 

kampanyenya mengatakan bahwa apa yang 

mereka tawarkan dapat membantu dalam 

penciptaan langan kerja dan sekaligus 

mengurangi pengangguran  (Dornbursh, 

at.al. 2008;  Mankiw, 2006) 

Dalam suatu negara,  

pengangguran dapat diartikan sebagai 

perbedaan di antara penggunaan tenaga 

kerja dan angkatan kerja yang sebenarnya. 

International Labor Organization (ILO) 

membagi penduduk menjadi dua, yaitu 

penduduk usia kerja dan penduduk bukan 

usia kerja. Lebih lanjut penduduk  usia 

kerja  di bagi lagi menjadi dua kelompok 

yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja.  

Dalam  menganalisis kinerja 

perekonomian suatu negara atau suatu 

daerah, maka salah satu indikator yang 

menjadi tolok ukur adalah bagaimana 

penggunaan suberdaya yang ada, terutama 

penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu 

salah satu titik pokus analisis adalah 

keterdiaan lapangan kerja. Karena itu 

pemerintah  senantiasa dihadapkan pada 

kebijakan dalam hal penciptakaan 

lapangan kerja. Mengingat pertumbuhan 

penduduk di negara-negara berkembang 

cukup tinggi, menyebabkan angkatan 

kerja dalam hal ini penjumlahan antara 

pekerja dan pengganggur terus meningkat 

sering dengan peningkatan jumlah 

penduduk.  

Pada dasarnya pengangguran dan 

pertumbuhan ekonomi  memiliki hubungan 
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yang berbanding terbalik.  Dikatakan 

demikian  karena orang  yang bekerja tentu 

akan memberi berkontribusi dalam 

memproduksi barang dan jasa. Sementara 

orang yang menganggur (tidak bekerja) 

otomatis tidak berkontribusi terhadap 

penciptaan barang dan jasa. Salah satu 

pakar ekonomi yang melakukan kajian 

tentang hubungan antara pengangguran 

dan pertumbuhan ekonomi yaitu Arthur 

Okun melakukan identifikasi  hubungan  

antara pengangguran dan pertumbuhan 

ekonomi. Artur Okun menemukan bahwa 

semakin banyak angka pengangguran 

maka semakin rendah pertumbuhan 

ekonomi. Selanjutnya bebera pakar 

ekonomi mencoba menguji teori dari  

Arthur Okun tersebut, antara lain 

dilakukan oleh  Silvapulle  et.al (2004, 

Attfield  dan  Silverstone (1998),  Harris  

dan Silverstone  (2001),  dan  Sogner   and 

Alfred      (2002),  Apergis N. and  A 

Rezitis  (2003),  dalam melihat pola 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran. Temuan mereka 

bervariasi secara  substansial   dari waktu 

ke waktu antara negara.    
 

Model Migrasi Tenaga Kerja 

Model migrasi  tenaga kerja yang 

lebih relevan untuk menjelaskan fenomena 

pasar tenaga kerja di negara 

berkembangan, termasuk Indonesia tidak 

terkecuali Kota Makassar adalah model  

Harris-Todaro (Model H-T). Asumsi 

model H-T: (1) pada sektor manufaktur 

diperkotaan berlaku upah minimum yang 

ditentukan secara kelembagaan, (2) pada 

sektor pertanian di perdesaan berlaku 

fleksibilitas upah. Mengikuti Model H-T, 

keseimbangan alokasi tenaga kerja antar 

kedua sektor tersebut diperlihatkan pada 

Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model  Harris Todaro 

Sumber: Todaro (2009) 
 

Dengan asumsi perekonomian 

pasar, maka tingkat upah ditentukan oleh 

mekanisme pasar dan segenap tenaga 

kerja akan dapat diserap. Tingkat upah 

keseimbangan dapat terjadi apabila 

UD=UK*, dimana tenaga kerja sebanyak 

ODLD* akan bekerja pada sektor pertanian 

sementara OKLK* adalah tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor manufaktur. 

Akan tetapi Todaro (2009) berasumsi 

bahwa  tingkat upah ditentukan oleh 

pemerintah (tidak lagi melalui mekanisme 

pasar), akibatnya  garis lengkungnya  

menjadi tidak  fleksibel, katakanlah 

sebesar yang teletak di atas garis UA. Jika 

dalam perekonomian semua orang bekerja 

dalam arti  pengangguran tidak ada, maka 

jumlah tenaga kerja sebanyak OKLK dapat 

bekerja pada sektor industri di perkotaan, 

sedangkan sisanya sebanyak ODLK akan 

berkecimpung dalam sektor pertanian di 
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pedesaan ODWD**, hal ini menunjukkan 

bahwa upah yang diterima disektor 

pertanian lebih rendah dari upah pasar 

yang mencapai ODUD*) Karena itu 

tercipta suatu kesenjangan atau selisih 

tingkat upah antara kota dan desa 

sebanyak UK -UD**. 

Jadi apabila para pekerja di pedesaan 

bebas melakukan migrasi, maka walaupun 

di desa tersedia lapangan kerja sebanyak 

ODLK, para tenaga kerja akan melakukan 

migrasi ke kota untuk mendapatkan tingkat 

upah yang tinggi. Apabila peluang mereka 

untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan kita nyatakan dengan rasio 

antara penyerapan tenaga kerja dengan di 

sektor manufaktur ( LK) dan total angkatan 

kerja desa (LUS), maka nilai peluang itu 

dapat dihitung dengan rumus: 

)( K

US

K
D U

L

L
U    

Peluang untuk perolehan pekerjaan 

inilah yang akan menyamakan tingkat 

upah di pedesaan yaitu UD. Dengan 

terjadinya selisih tingkat upah antara kota 

dan desa tersebut, menyababkan  

terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. 

Garis qq’ pada Gambar 1 memperlihatkan 

keadaan tersebut. Oleh karena itu terjadi 

pada titik Z dimana perbedaan  pendapatan 

antara  desa dan kota  sebesar UK-UD, 

dengan jumlah tenaga kerja yang masih 

ada disektor pertanian sebesar ODLD. 

Sementara tenaga kerja pada disektor 

industri sebesar OKLK dengan tingkat upah 

sebasar UM, dan sisanya adalah OKLD-

OKLK akan mengganggur  dan atau 

memasuki sektor informal yang 

pendapatannya lebih rendah, (Jhingan, 

2004). 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data runtun waktu 

(time series) tahun 2008-2018. Sumber 

data tersebut diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Kota Makassar dan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis 

data yang dikumpulan antara lain, tingkat 

pengangguran, belanja modal pemerintah 

Kota Makassar, tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan  investasi di Kota Makassar.  

Setelah data tekumpul, selanjutnya 

ditabulasi dan ke mudian dianalisis  

dengan menggunakan analisis regresi 

linear ganda. Rumus regresi linear ganda 

yang digunakan adalah: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + u 

Dimana: 

Y = Pengangguran 

X1 = Belanja Modal 

X2 = Pertumbuhan ekonomi 

X3 = Investasi 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian di peroleh bahwa 

data perkembangan angka pengguran di di 

Kota Makassar seperti telihat Gambar 1. 

 
Gambar 1. Perkembangan Angka 

Pengangguran di Indonesia 

 Perkembangan angka 

pengangguran di Kota Makasar seperti 
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terlihat pada Gambar 1. menunjukkan 

bahwa angka pengangguran di Kota 

Makassar selama tahun 2008 sampai tahun 

2018 cukup tinggi jauh di atas angka 

pengguran rata-rata di Provinsi Sulawesi 

Selatan maupun Indonesia. Tingginya 

angka pengangguran tersebut 

menunjukkan bahwa, Kota Makassar 

sebagai kota metropolitan di kawasan 

timur indonesia, memiliki daya tarik yang 

tinggi bagi para pencari kerja yang ada di 

kawasan timur indoensia. Dengan 

demikian pemerintah Kota Makassar perlu 

merespon kondisi tersebut, dengan 

berusaha menciptakan iklim usaha yang 

sehat, agar para investor dapat 

menanamkan modalnya di Kota Makasar, 

sehingga lapangan kerja senantiasa 

tersedia bagi para pencari kerja yang 

datang di Kota Makassar. 

HasilAnalisis Regresi 

Hasil estimasi model dengan 

metode kuadrat terkecil (OLS) diperoleh 

hasil regresi lenear berganda seperti pada 

Tabel 1. 
 

Tabe. 1. Hasil Pendugaan  Model 

Nama 

Peubah 

Parameter T 

Value 
Pr>t R2 F 

Estimasi 

Intersept 22.95822 1.5951 0.1547 

0.7216 25.3497 

Belanja Modal 0.24611 2.4136 0.0865 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
0.33434 0.2790 0.7883 

Investasi -0.6410 -2.6333 0.0338 

 

Tabel 1 menujukkan bahwa, hasil 

estimasi model diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,7216. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel penjelas 

berupa belanja modal pemerintah kota 

Makassar, pertumbuhan ekonomi, dan 

investasi  secara bersama-sama dapat 

menjelaskan 72,16 persen perubahan 

pengangguran di Kota Makassar, pada 

taraf nyata (α) 0,05, yang ditujukkan oleh 

nilai F sebesar  25.3497. 

Hasil estimasi secara parsial juga 

menunjukkan bahwa invesstasi 

berpengaruh negatif dan nyata terhadap 

pengangguran di Kota Makassar. Nilai 

koefisien estimamasi menunjukkan angka 

0.641. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan investasi sebesar 1 

persen, akan menyebabkan tingkat 

pengangguran di Kota Makassar 

berkurang sebesar 0.641 persen.  Temuan 

ini sejalan dengan temuan Akhmad at.al  

(2012) di Provinsi Sulasesi  Selatan, dan 

temuan  Oktaviana dan Tri Wahyu 

(2015), di Kata Salatiga.  

 

Belanja Modal berpengaruh positip 

namun tidak nyata terhadap angka 

pengangguran di Kota Makassar. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien 

estimasi 0.2461. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan belanja modal 

pemerintah Kota Makassar, sebesar 1 

persen, akan mengakibatkan 

mengangguran naik menjadi 0.246 persen. 

Hal tersebut sekaligus menunjukkan 

bahwa belanja modal yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Makassar tidak dapat 

menurunkan angka pengangguran di Kota 

Makassar. Hasil wawancara dengan dinas 

pekerjaan umum dan Badan Penrencanaan 

Pembangunan  Kota Makassar, dan 

beberapa pakar diperoleh bahwa, 

tingginya pembangunan infrastrukur di 

perkotaan termasuk didalam Kota 

Makassar,  mendorong  para pencari kerja 

di luat kota untuk datang ke kota dalam 

mencari pekerjaan, dimana tingkat upah 

diperkotaan jauh lebih tinggi di banding 

dengan tingkat upah diperdesaan. Hal ini 

yang menyebabkan  sehingga belanja 

modal berpengaruh positip  atau 

berbading lurus dengan angka 
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pengangguran di Kota Makassar. 

Pertumbuhan ekonomi, berpengaruh 

positip namun tidak nyata terhadap angka 

penganggguran di Kota Makassar. Hasil 

tersebut ditunjukkan oleh koefisen regresi 

dengan nilai 0.3343. Dengan demikian 

setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan 

ekonomi menyebabkan angka 

penganggguran naik menjadi 0.3343 

persen. Temuan ini menunjukkan bahwa 

tingginya pertumbuhan ekonomi di 

perkotaan, menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pencari kerja di perdesaan. Temuan 

ini pada dasarnya sejalan model  Harris 

Todaro, dimana pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi di perkotaan, mendorong 

tingkat upah naik, dimana di perkotaan di 

berlakukan upah minimum yang harus 

dipatuhi oleh para pemberi kerja. Hal 

inilah yang mendorong urbanisi yaitu para 

pecari kerja di perdesaaan  menuju 

perkotaan, untuk mencari pekerjaan yang 

lebih layak (Todaro, 2009). Temuan ini 

juga sejalan dengan temuan Akhmad 

(2015) pada sepuluh Kabupaten di 

Propinsi Sulawesi Selatan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa tingkat penggangguran 

di Kota Makassar dalam beberapa tahun 

terakhir cukup tinggi dibanding dengan 

daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Hasil analis regresi linear berganda 

di peroleh bahwa, invertasi berpengaruh  

negatif  dan nyata terhadap angka 

pengangguran di Kota Makassar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa setiap 

tambahan investasi menyebabakan angka 

pengguran menjadi berkurang. Pada sisi 

lain belanja modal pemerintah Kota 

Makassar dan pertumbuhan eknomi 

perpengaruh positip namun tidak nyata 

terhadap angka pengangguran di Koata 

Makassar. Hal tersebut disebabkan 

karena tingginya internsitas 

pembangunan di Kota Makassar, 

mendorong masyarakat pencari kerja dari 

desa ke kota meningkat,disebabkan 

antara lain dimana  di kota berlaku 

standar upah minimum. Hal ini menjadi 

salah satu sebab sehingga penggangguran 

di kota Makassar relatif tinggi di banding 

dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Dalam upaya untuk mengurangi 

angka penggangguran di Kota Makassar, 

maka pemerintah Kota Makassar, perlu 

senantiasa menciptakan iklan usaha yang 

sehat, agar para investasi senantiasa 

tertarik untun datang ke Kota makassar 

dalam menanamkan modalnya. 

Dalam upaya untuk mengurangi 

arus urbanisasi atau perpindahan 

penduduk dari desa ke kota, maka 

pemerintah Kabupaten lain di Provisni 

Sulawesi Selatan, perlu memperbaiki 

infrastuktur di daerahnya, agar para 

invetor tertarik untuk menanamkan 

modalnya di daerah, di samping itu 

penggunaan dana desa di daerah perlu 

lebih ditingkatkan dan diefektifkan agar 

ekonomi desa dapat tumbuh dan 

berkembang yang pada akhirnya akan 

mengurangi urbanisasi dari desa ke kota, 

karena lapangan kerja di perdesaan cukup 

tersedia. 
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Abstrak 
 

Kemampuan motorik dibutuhkan dalam mengembangkan kesanggupan anak untuk mempertinggi daya 

kerja. Asumsi bahwa kebutuhan motorik anak akan terpenuhi di lingkungan sekolah dengan adanya 

kurikulum Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan perlu dibuktikan melalui kualitas motorik yang 

dimiliki. Media yang digunakan  berupa  activity  cards  atau  kartu  bergambar  gerakan  senam   dengan  

beragam  tema  yang diterapkan dalam pembelajaran senam. Tujuan Penelitian  ini untuk melihat 

pengaruh gymnastic activity cards dalam meningkatkan motor ability siswa SDN Kompleks IKIP I 

Makassar. Dengan muatan tugas gerak  senam yang  mengembangkan    kemampuan  lokomotor,  non  

lokomotor  dan  gerak  manipulatif. Metode yang digunakan adalah pre eksperimen dengan pretest 

posttest design. Pengukuran data motorik melalui tes lari 40 meter, tes zig zag run, tes wall pass, tes 

stork stand balance, dan tes standing broad jump pada 40 orang sampel. Semakin optimal pembelajaran 

gerak , unsur-unsur motorik khususnya koordinasi  gerak,kecepatan  kelincahan,  kekuatan,    dan  

keseimbangan  tubuh  anak  semakin  terlatih. Dengan banyaknya pengalaman motorik yang dilakukan 

maka akan menambah kematangan dalam melakukan tugas pertumbuhan dan perkembangan anak. 
 

Kata Kunci : senam,motor ability, media visual, activity card 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Motor ability  atau  kemampuan  

motorik dibutuhkan dalam 

mengembangkan kesanggupan   dan   

kemampuan   individu   untuk   mempertinggi   

daya   kerja.   Unsur-unsur kemampuan 

motorik dapat dikembangkan melalui 

aktivitas olahraga, dan aktivitas bermain 

yang melibatkan kerja otot.  

Asumsi bahwa kebutuhan motorik anak 

akan terpenuhi di lingkungan sekolah dengan 

adanya kurikulum pendididikan jasmani dan 

keadaan sekolah yang baik perlu dibuktikan 

melalui kualitas motorik yang dimiliki.  

Sebagai bahan pengamatan hasil belajar 

siswa menjadi indikator evaluasinya,, 

diperoleh gambaran dari hasil belajar penjas 

bahwa Ketuntasan minimal masih dibawah 
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70%, masih perlu beberapa kali proses 

remedial bagi sebagian besar siswa. Siswa 

SD kelas III,IV dan V sebagai subjek 

observasi dalam usulan penelitian ini 

menunjukkan data keberhasilan gerak yang 

tidak memuaskan pada setiap kompetensi 

dasar yang diajarkan. .  

Antusias gerak seringkali membuat 

siswa abai terhadap instruksi gerak yang 

benar. Susah untuk memfokuskan perhatian 

pada instruksi guru. Hambatannya berupa 

salah tafsir akan instruksi guru, perhatian 

tidak terpusat, dan kurang paham akan tugas 

gerak karena apa yang didengar dan diamati 

dialami terpisah dalam pembentukan konsep 

gerak.  

Terakhir yakni kemampuan motorik atau 

motor ability sebagai faktor penentu 

kesanggupan tubuh melakukan keterampilan 

gerak tertentu. Kemampuan motorik siswa 

dalam pengamatannya masih dalam kategori 

kurang berdasarkan hasil penilaian pada 

setiap indicator untuk tugas gerak yang 

diajarkan.  

Semakin banyak anak bergerak unsur-

unsur motorik anak semakin terlatih dengan 

banyaknya pengalaman motorik yang 

dilakukan maka akan menambah kematangan 

dalam melakukan aktivitas motorik. 

Perkembangan motorik yang baik 

membutuhkan usaha dan kerja keras siswa. 

Tidak ada individu yang sempurna, setiap 

siswa memiliki keunikan. “Pengajar yang 

baik tentunya dapat mengetahui potensi 

setiap anak dengan memahami perbedaan 

anak, bagaimana mereka berkembang dan 

bagaimana mereka harusnya belajar,” 

(Katherine, dkk, 2009: 35).  

Rindah & Senyo (2014:711) memberi 

penjelasan bahwa mengetahui kemampuan 

motorik siswa secara akurat merupakan kunci 

usaha sukses usaha pendidikan, artinya guru 

akan mengetahui kemampuan, kesenangan 

dan kebutuhan siswa sehingga guru dapat 

membantu siswa untuk menggunakan 

tubuhnya lebih efisien dalam berbagai 

keterampilan motorik dan keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupan. Kemampuan 

motorik merupakan perkembangan unsur 

kematangan dan pengendalian gerak tubuh, 

dapat ditingkatkan melalui aktivitas bermain 

dan akan menunjang pertumbuhan fisiknya 

dari masa ke masa,(Firman A,2016:2)  

Kemampuan motorik juga digunakan 

untuk keterampilan bantu diri (self image), 

keterampilan sosial, keterampilan bermain 

dan keterampilan sekolah, untuk mencapai 

kemandirian anak harus mempelajari 

kemampuan motorik yang memungkinkan 

mereka mampu menjadi kelompok sosial 

yang kooperatif di lingkungannya (Aries, 

2017:111).  

Di sekolah dasar peralatan senam 

didesain sesuai struktur pembelajaran dasar. 

Dimana latihan mulai dari tugas gerak 

sederhana dan membuat anak dapat 

merasakan tubuhnya dalam beberpa posisi, 

menjadikan mereka mudah bergerak. Setelah 

itu posesnya berlanjut dengan tugas gerak 

lanjutan  dengan struktur gerak  kompleks 

dalam arah dan titik  tumpu serta kecepatan 

berbeda.  

Ketika pembelajaran senam yang 

dilakukan tidak disamakan dengan melatih 

atlet senam dan  disesuaikan  dengan  kondisi 

peralatan  sekolah  dan  lingkungan  belajar  

yang  aman  tentu pembelajaran senam atau 

gymnastic activity tidak menjadi berbahaya 

untuk dilakukan.  
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Pembelajaran  senam  atau  gymnastic di  

sekolah  berfokus  pada bagaimana siswa  

menantang dirinya  untuk  melakukan  

manuver  pada  tubuhnya  secara  efektif  

menentang  gaya  gravitasi, dengan tugas 

yang tentunya sesuai dengan tingkat 

kemampuan masing-masing siswa. Konten 

dari pembelajaran senam memuat tema 

keterampilan dalam bentuk keseimbangan, 

memindahkan berat tubuh, dan berputar 

kombinasi lompatan, travelling dan konsep 

gerak lainnya.  

Konten gerak juga   mengajarkan anak 

tentang konsep arah, level, pola, time, 

bentuk dan tugas gerak 

stretching/peregangan,  curling/mengangkat  

dan  twisting/memutar.  “Educational  

gymnastics skill- to become better able to 

control their bodies in the variety of planned 

and unplanned encounter they will have, as 

children and adults with the force 

gravity”(George,dkk., 2009:627). Jika 

diartikan bahwa pembelajaran senam di 

sekolah tujuannya adalah menjadikan siswa 

lebih mampu mengontrol tubuhnya dalam 

berbagai posisi yang terencana ataupun tidak 

terencana dengan dorongan gravitasi dalam 

masa anak-anak ataupun saat dewasa nanti.  

Salah  satu  strategi  yang  digunakan  

adalah  menggunakan  media  yang  baik,  

mudah dibuat, mudah dimengerti oleh siswa, 

dan tentunya menarik sesuai perkembangan 

zaman. Beberapa siswa dikelas kemungkinan 

akan merasa bosan dengan tugas gerak, ada 

yang merasa sudah menguasai ada pula yag 

merasa telalu sulit. Ketika guru menawarkan 

pilihan tentang bagaimana mereka 

melakukan gerak, setiap anak akan lebih 

tertantang untuk meningkatkan level 

kemampuan motoriknya.  

Terkait gaya belajar siswa menurut 

dunn & dun dalam Gilakjani &Sayedah 

(2011:470), hanya 20-30% siswa sekolah 

dasar cenderung auditory learners, 40% 

visual learners, dan 30 - 40% 

tacticle.kinestetic atau visual/tactile learners. 

Sehingga peneliti beranggapan bahwa 

membuat  visualisasi  tugas  gerak  yang  baik  

sesuai  dengan  kebutuhan  dan  gaya  belajar 

kebanyakan siswa sekolah dasar.  

Visual yang baik dalam transfer 

informasi materi ajar akan membuat stimulus  

rangsang  informasi ke siswa lebih  tinggi 

karena melibatkan  indera yang banyak. 

Konsep gerak tersampaikan dengan baik, 

menarik dan jelas tentu membuat efektif 

pembelajaran  gerak  selanjutnya.  

Daryanto  (2011:104)  menjelaskan  

bahwa  kriteria  dalam memilih gambar visual 

yang baik, pertama gambar harus cukup 

memadai, harus memenuhi persyaratan 

artistik bermutu (komposisi, pewarnaan yang 

efektif), gambar sesuai tujuan pengajaran, 

memiliki validitas, dan mampu memikat 

perhatian anak-anak.  

Gymnastic activity cards adalah kartu 

bergambar spesifik tugas gerak 

gymnastic/senam mulai  dari  fundamental  

walking,  running,  hopping,  leaping,  

sliding,  skipping,  travelling  , jumping, 

landing, balancing, twisting, transfering 

weight, dan gerak dasar senam lainny sesuai 

materi ajar di kurikulum sekolah. Kartu 

bergambar ini dibuat semenarik mungkin 

dengan pemilihan kertas, bahan, warna dan 

ilustrasi gambar yang modern. “Introduction 

to basic skill gymnastic and therm by plan 

lesson with guidline performance and 

guidline about movement pattern that helps to 



71 

 

simplify the teaching of gymnastic” 

(Australian Sport commision, 2010:17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Contoh model Gymnastics activity card 

 

METHODOLOGY  

Penelitian  ini  menempuh  pendekatan  

kuantitatif  dengan  metode  Pre  

Eksperimen. Desain  yang  digunakan  adalah  

pretest-posttest  design.Sebelum  diberi  

perlakuan  dilakukan pretest terlebih dahulu 

lalu setelah diberi perlakuan dilakukan 

posttest untuk dibandingkan hasilnya. Dalam 

penelitian ini tujuannya untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan yang diterapkan pada 

kelompok eksperimen.  

Perencanaan perlakuan dalam 2 

xseminggu selama 7 minggu. Penelitian ini 

dilakukan di SD Kompleks IKIP I Makassar 

Jalan AP.Pettarani Makassar,  subjek focus 

pada siswa umur 9 tahun ke atas yakni kelas 

IV,V dan VI dengan jumlah total 268 orang. 

Berdasarkan jumlah yang ada maka 

penentuan sampel akan menggunakan teknik 

stratified random sampling artinya teknik 

acak akan dilakukan pada tingkatan/strata 

tertentu, yakni kelas III,IV dan V. Jumlah 

sampel yang akan dipilih yaitu 15% dari 

268, maka jumlah sampel adalah 40 orang.  

Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel masing-masing 1 variabel dependent 

dan 1 variabel independent. Variabel 

independentnya adalah gymnastic activity 

cards sebuah media ajar berbentuk kartu 

visual gambar tugas gerak gymnastic/senam 

dengan detail instruksi, digunakan siswa 

untuk memperoleh informasi gerak lalu 

mempraktikkannya baik individu maupun 

berkelompok. Variabel dependennya adalah 

motor ability siswa yakni kemampuan siswa 

melakukan tugas gerak sesuai instrumen 

ukur berupa tes motorik untuk siswa 

sekolah dasar.  

Data ini akan dikumpulkan pretest dan 

posttest motor ability menggunakan 

instrument 1) Tes kelincahan dengan zig zag 

run, 2) tes koordinasi dengan lempar 

tangkap bola dengan jarak 1 meter dengan 

tembok, 3) tes keseimbangan dengan stork 

stand positional balance,4) Tes kecepatan 

dengan lari cepat 40 meter dan 5) Tes 

standing Broad Jump. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang  diperoleh  dalam 

pengukuran  motorik  selanjutnya dianalisis  

secara deskriptif  dan diperoleh data sebagai 

berikut:  

Data Motor ability sebelum pembelajaran 

menggunakan gymnastic activity cards 

a. Kecepatan, Nilai terendah 11,59 

detik,nilai tertinggi 7,15 detik dan rata 

rata 8,86 detik.  

b. Keseimbangan, Nilai terendah 1.01 detik; 

Nilai tertinggi9,46 detik; dan rata rata 

2,83.  

c. Kelincahan, Nilai terendah 9,34 detik; 

Nilai tertinggi 6,02 dan rata-rata 7,19 

detik 

d. Power Tungkai, nilai terendah 77 cm, 

nilai tertinggi 157 cm; dan rata rata119,10 

cm.  

e. Koordinasi, nilai terendah o;nilai 

tertinggi 20 dan rata rata 9,88 
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Data Motor ability setelah pembelajaran 

menggunakan gymnastic activity cards 

a. Kecepatan, Nilai terendah 10,86 

detik,nilai tertinggi 7,15 detik dan rata 

rata 8,66 detik.  

b. Keseimbangan, Nilai terendah 3,45 detik; 

Nilai tertinggi 9,46 detik; dan rata rata 

5,67.  

c. Kelincahan, Nilai terendah 7,89 detik; 

Nilai tertinggi 5,34 dan rata-rata 6,68 

detik 

d. Power Tungkai, nilai terendah 82 cm, 

nilai tertinggi 158 cm; dan rata rata 122 

cm.  

e. Koordinasi, nilai terendah 5;nilai 

tertinggi 20 dan rata rata 12,09.  

Data dianalisis untuk mencari T-skor 

untuk menyatakan data karena adanya 

perbedaan satuan hasil pengukuran lalu 

disajikan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Deskriptif data perbandingan pretest dan 

post test motor ability siswa SDN 

Kompleks IKIP 1 Makassar 

 

Pada tahapan berikutnya data diatas 

diuji normalitas dan homogenitas data 

sebagai prasyarat uji signifikansi 

menggunakan uji T atau uji beda dua 

variabel. “One sample t-Test merupakan  

teknik  analisa  untuk  membandingkan  satu  

variabel bebas”,(Riduan&Akdon,2010:221). 
 

KESIMPULAN 

Data penelitian  menunjukkan ada 

perbedaan kemampuan motorik atau motor 

ability Siswa SDN Kompleks IKIP 1 

Makassar sebelum dilakukan perlakuan dan 

setelah dilakukan perlakuan Pembelajaran 

menggunakan gymnastic activity Cards. 
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PENINGKATAN TEKNIK DASAR SEPAK SILA DALAM SEPAK TAKRAW 

MELALUI ALAT BANTU KICKING PAD  
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Abstract. 
 

This research aimed  to improve the basic tehnique of Sepak Sila in Sepak Takraw through modification 

of kicking Pad aids for the students of SMP Negeri 10 Makassar. This research used classroom action 

research (CAR). This research was held from April to September 2019. The data collection method used 

observation, documentation, and test. The subjects of this research were Students of Class IX-C of SMP 

Negeri 19 Makassar which consists of 30 students. The data analysis technique used quantitative 

analysis. The result of this research showed that the basic tehnique of students’ Sepak Sila improved in 

every cycle, such as in cycle 1, there was 6,66% or 2 students in scale 4 (good), 23,33% or 7 students 

in scale 3 (medium) and 50% or 15 students scale 2 (fair), and 20% or 6 students scale 1 (very poor), 

while in cycle II there was 9,52 or 2 students in scale 4 (good), 90% or 19 students in scale 3 (medium) 

and there were not students in scale 2 or poor or very poor. The conclusion from this research is the 

improvement of the basic tehnique of Sepak Sila in Sepak Takraw through modification of kicking PAD 

aids for the students of SMP Negeri 10 Makassar in cycle I and cycle II.  

 

Keywords : The Aids, Kicking Pad, Basic Tehnique of Sepak Sila; Sepak Takraw 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan teknik dasar sepak sila dalam permainan sepak takraw 

melalui modifikasi alat bantu kicking pad pada siswa SMP Negeri 19 Makassar. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas (Clasroom Action Research). Penelitian dilaksanakan dari 

bulan April sampai September 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

menggunakan observasi, dokumentasi dan tes. Subjek penelitian adalah siswa SMP Negeri 19 Makassar 

kelas IX-C terdiri dari 30 orang siswa. Teknik analisis data yang di gunakan menggunakan analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan teknik dasar sepak sila siswa meningkat pada setiap 

siklusnya, yaitu pada siklus  I adalah terdapat 6, 66% atau 2  siswa dalam skala 4 (baik), 23,33% atau 7 

siswa dalam skala 3 (sedang) dan 50% atau 15 siswa skala 2 (kurang), serta 20% atau 6 siswa skala 1 

(kurang sekali), sedangkan pada siklus II terdapat 9,52 atau 2 siswa dalam skala 4 (baik), 90% atau 19 

siswa dalam skala 3 (sedang) dan tidak ada siswa lagi dalam skala 2 atau kurang maupun kurang sekali. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan teknik dasar sepak sila melalui modifikasi alat bantu 

Kicking pad pada kelas IX-C siswa SMP Negeri 19 Makassar pada setiap siklus I dan Siklus II.  

Kata kunci : Alat bantu; kicking pad; tenik dasar sepak sila; sepak takraw 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan sebagai salah satu 

bentuk kebutuhan manusia yang 

penuh dengan perkembangan dan 

berlangsung seumur hidup 

mempunyai peranan yang penting 

dalam menyiapkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. 

SISDIKNAS Bab II Tahun 2013 

pasal 3 menyatakan bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta perabadan 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdasarkan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Untuk mewujudkan SDM yang 

berkualitas maka melalui pendidikan 

jasmani, olahraga, dan kesehatan 

(Penjasorkes) tujuan dari Pendidikan 

Nasional dapat dicapai. Menurut 

Bucher dalam (Rahayu E.T., 2013:3) 

mengemukakan pendidikan Jasmani 

merupakan bagian Integral dari suatu 

proses pendidikan secara 

keseluruhan, adalah proses 

pendidikan melalui kegiatan fisik 

yang dipilih untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan 

organik, neuromuskuler, interpretatit, 

sosial dan emosional.   

Dalam materi pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan salah 

satu cabang olahraga permainan yang 

diberikan adalah sepak takraw. Sepak 

takraw merupakan jenis olahraga 
yang bermula dari permainan 

tradisional. Sebagai cabang olahraga 

permainan, olahraga ini termasuk 

olahraga yang menarik, karena di 

dalamnya terdapat gerakan-gerakan 

yang bersifat akrobatik yang menarik 

untuk ditonton. Sepak takraw 

memiliki karakter permainan sendiri 

bila dibanding dengan olahraga 

permainan yang lain, seperti: sepak 

bola, bolavoli, dan cabang olahraga 

lainnya.  

Pada dasarnya olahraga sepak 

takraw merupakan cabang olahraga 

beregu yang permainnya dimainkan 

oleh dua regu yang terdiri dari tiga 

orang pemain untuk masing – masing 

regu dengan tujuan untuk mematikan 

permainan bola di lapangan 

permainan lawan (Hakim, dkk 

2007:6) 

Permainan sepak takraw 

mengandung unsur olahraga, dan 

unsur kesenian, disebabkan dalam 

permainan tersebut terdapat 

bermacam - macam variasi menyepak 

dan memainkan bola. Untuk bermain 

sepak takraw dengan baik, seorang 

pemain harus mampu menguasai 

kemampuan teknik dasar sepak 

takraw. Kemampuan yang dimaksud 

adalah menyepak dengan 

menggunakan bagian-bagian kaki, 

memainkan bola dengan kepala, 

memainkan bola dengan dada, 

memainkan bola dengan paha dan 

memainkan bola dengan bahu. 

Kemampuan tersebut, antara satu 

dengan yang lainnya merupakan 

kesatuan dan tidak dapat di pisahkan. 

Penguasaan teknik-teknik tersebut 

dapat dikuasai dengan baik jika di 

pelajari dan dilatih secara kontinyu di 

bawah pengawasan pembina, pelatih 

dan guru pendidikan jasmani yang 

berkualitas.  

Cabang olahraga sepak takraw 

merupakan salah satu aspek dari 

permainan bola kecil yang bisa 

diajarkan pada anak sekolah 

menengah pertama. Siswa diharapkan 

dapat mempraktikkan permainan 



  
 

 

 

sepak takraw dengan peraturan yang 

dimodifikasi. 

Permainan sepak takraw masih 

menjadi olahraga pilihan di dalam 

kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, permainan sepak takraw 

secara eksplisit tidak tercantum dalam 

kurikulum pendidikan jasmani 

tingkat sekolah menegah pertama. 

Materi permainan dan olahraga secara 

eksplisit disebutkan sebagai berikut 

(BNSP, 2009, p. 2). Permainan dan 

olahraga meliputi olahraga 

tradisional, permaian, ekplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, 

softball, baseball, bola tangan, sepak 

bola, bolavoli, bolabasket, tenis meja, 

tenis, bulutangkis, dan beladiri serta 

aktivitas lainnya. 

Permainan sepak takraw sangat 

baik untuk diajarkan dan 

dikembangkan di sekolah dasar. 

Permainan sepak takraw merupakan 

permainan yang menyerupai 

permainan bulutangkis dan bolavoli. 

Dalam permainan sepak takraw bola 

dikembalikan kelapangan lawan 

menggunakan kaki, kepala dan badan. 

Ali Hanif & Jamalong (2003). 

Permainan sepak takraw menuntuk 

para pemain memiliki keterampilan 

gerak manipulatif yang baik, kondisi 

fisik yang prima, kecepatan membuat 

keputusan dalam bergerak dan 

kestabilan emosi. (Yusuf, 

Prawisrasputra, Sudrajat, & Usli, 

2001). Oleh karena itu permainain 

sepak takraw sangat cocok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah yaitu 

untuk meningkatkan pertumbuhan 

baik secara fisik maupun psikis. 

Permainan sepak takraw adalah 

permainan sederhana yang 

membutuhkan keterampilan lebih.  

Untuk menjadi sebagai seorang 

pemain yang baik harus menguasai 

dan memiliki penguasaan dan 

kematangan teknik yang benar pula 

dalam bermain sepak takraw. Teknik 

merupakan faktor yang fundamental 

yang harus dikuasai oleh siswa agar 

dapat bermain sepak takraw secara 

baik. Permainan sepak takraw dapat 

lebih menarik atau menyenangkan 

jika tiap pemain menguasai teknik 

dasar yang memadai. Teknik dasar 

dalam permainan sepak takraw, 

diantaranya yaitu sepak sila, sepak 

kuda, sepak cungkil, memaha, 

heading, smash dan servis. Salah satu 

penguasaan teknik dasar yang sangat 

besar pengaruhnya dalam permainan 

sepak takraw yaitu menyepak atau 

menimang bola yang lebih dikenal 

dengan teknik sepak sila. Menurut 

Hanif (2015), sepakan dalam 

permainan sepak takraw merupakan 

gerak dominan, karena dalam 

permainan sepak takraw lebih banyak 

dimainkan dengan menggunakan 

kaki, antara lain sepak sila. Sepak sila 

dilakukan dengan mengunakan satu 

kali sebagai penyepak dan kaki yang 

satu sebagai tumpuan dan melibatkan 

beberapa gerakan dari anggota badan 

antara lain: posisi kaki, posisi badan, 

posisi kedua tangan, dan gerakan 

lanjut. Bagian-bagian tubuh tersebut 

merupakan rangkaian gerakan sepak 

sila yang tidak dapat dipisah-pisahkan 

pada saat pelaksanaan sepak. 

(Pratama, 2018) Sepak sila adalah 

usaha menyepak bola dengan 

menggunakan kaki bagian dalam 

yang bertujuan untuk menerima atau 

menimang bola, menguasai bola, 

mengoper bola ke teman dan 

menyelamatkan serangan lawan. 

Meskipun teknik dasar dari 

permainan sepak takraw merupak 

teknik yang paling sederhana dan 

mudah untuk dilakukan, namun pada 
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kenyataannya penguasaan, 

kemampuan dan keterampilan siswa 

akan teknik ini masih dalam 

klasifikasi kurang, terlebih untuk 

teknik dasar sepak sila. Dalam 

penelitian Susana (2013) mengatakan 

bahwa siswa mengalami kesulitan 

saat perkenaan bola ketika menyepak 

bahkan terkadang bola tidak tersepak, 

bola tidak beraturan saat tersepak, 

pada saat menerima bola pertama 

bolat tidak bisa terkontrol dengan 

baik dan benar serta kegiatan 

ekstrakurikuler yang berlangsung 

secara monoton, sehingga pembinaa 

memberikan modifikasi bola sebagai 

media pelatihan. 

Hal ini sejalan dengan kenyataan 

yang senantiasa dijumpai di lapangan 

menyebutkan bahwa salah satu 

masalah yang dihadapi siswa di SMP 

Negeri 19 Makassar dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran 

yaitu masih banyaknya siswa yang 

memiliki keterbatasan dan tidak 

memiliki kemampuan dalam 

melakukan teknik sepak sila, hal ini 

dikarenakan karena siswa hanya 

disuruh untuk melakukan  langsung 

gerakan tersebut tanpa diberikan 

pendekatan pembelajaran maupun 

alat bantu, kadang kala siswa juga 

langsung game atau bermain. 

Keterbatasan-keterbatasan yang ada 

dapat menyebabkan  kurangnya 

kualitas hasil pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan observasi awal di SMP Negeri 19 

Makassar pada siswa kelas IX-C 

menujukkan bahwa penguasaan 

teknik dasar sepak sila masih dalam 

klasifikasi kurang, permasalahan 

tersebut terjadi karena perkenaan bola 

pada kaki kurang tepat sehingga 

perkenaan bola tidak terkontrol 

dengan baik. Dari hasil observasi 

menunjukkan, jumlah siswa kelas IX-

C yang berjumlah 30 orang siswa, 

terdapat 10% atau 3 siswa dalam 

skala 4 (baik), 20% atau 6 siswa 

dalam skala 3 (sedang) dan 56.66 atau 

17 siswa dalam skala 2 (kurang), serta 

13.33% atau 4 siswa skala 1 (kurang 

sekali). 

 Berdasarkan penguraian latar 

belakang, dalam permainan sepak 

takraw untuk dapat melakukan sepak 

sila dengan baik memerlukan latihan 

secara intensif, diperlukan metode - 

metode, dan modifikasi media 

pembelajaran yang efektif dan kreatif 

untuk mengaktifkan semua siswa. 

Modifikasi merupakan sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan 

kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar 

pada diri siswa dalam lingkup yang 

lebih sempit. 

Modifikasi sangat dibutuhkan 

guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini sangat membantu 

guru dalam proses belajar mengajar. 

Yoyo (2000) menyatakan dengan 

melakukan modifikasi, guru penjas 

akan menyajikan materi pelajar yang 

sulit menjadi mudah dan 

disederhanakan tanpa harus takut 

kehilangan makna dan apa yang akan 

diberikan. Anak akan lebih leluasa 

bergerak dalam berbagai situasi dan 

kondisi yang dimodifikasi. Winarno 

(2006) menyatakan modifikasi 

olahraga digunakan sebagai alat 

alternatif pendekatan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

Dalam penelitian ini yang 

dimodifikasi adalah bentuk peralatan 

permainan. Modifikasi bentuk 

peralatan permainan yakni modifikasi 

alat bantu kicking pad.  

Modifikasi alat bantu kicking 

pad dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan teknik 

dasar dan meminimalisir kesalahan 

dalam sepak sila tersebut. Dalam 



  
 

 

 

modifikasi alat bantu kicking pad 

siswa dapat melakukan gerakan sepak 

sila dengan benar, sebelum menyepak 

menggunakan bola. Kicking pad atau 

bantalan tendangan adalah salah satu 

model modifikasi pembelajaran 

digunakan untuk melatih sepakan 

tungkai, dan juga berfungsi 

meningkatkan frekuensi sepakan. 

Dalam penelitian (Aprihadi, 

Hidayatullah, & Purnama, 2018) 

menyatakan alat bantu atau media 

latihan memiliki fungsi yang sangat 

luas dalam kegiatan latihan olahraga 

keterampilan. Dengan menggunakan 

alat bantu alat latihan yang baik dan 

tepat, maka akan mendukung 

pencapaian hasil latihan yang 

optimal. Dalam penelitian 

(Artyhadewa, 2017), mengemukakan 

esensi dari modifikasi permainan 

sepak takraw adalah untuk 

memudahkan anak menguasai teknik 

dasar dan memperoleh pengalaman 

sukses tanpa ada rasa bosan, jenuh, 

dan keluhan lelah saat melakukan 

permainan.  

 Dari beberapa uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa modifikasi 

alat bantu memiliki fungsi yang 

sangat luas dalam kegiatan latihan 

olahraga sehingga dapat mendukung 

pencapaian yang maksimal. Dalam 

penelitian ini modifikasi alat bantu 

kicking pad diharapkan sebagai 

gagasan membantu dan melancarkan 

proses pembelajaran pendidikan 

jasmani, yang efektif dan efisien 

secara khusus bertujuan untuk 

meningkatkan teknik dasar sepak sila 

dalam sepak takraw melalui 

modifikasi alat bantu kicking pad 

pada siswa kelas IX-C di SMP Negeri 

19 Makassar.   

  

METODE  

Jenis Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Penelitian tindakan 

kelas adalah suatu bentuk kajian yang 

bersifat refleftif yang untuk 

memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam 

memecahkan masalah pembelajaran 

disekolah. Rancangan penelitian ini 

menggunakan desain penelitian dari 

Kurt Lewirt (dalam Munawaroh 

2013). Model yang dikembangkan 

oleh Kurt Lewirt terdiri dari empat 

komponen pokok yaitu (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) 

Pengamatan atau Observasi, serta (4) 

refleksi.   

Penelitian ini bertempat di SMP 

Negeri 19 Makassar dan waktu 

penelitian dilaksanakan dari bulan 

April sampai September 2019. Subjek 

penelitian adalah siswa SMP Negeri 

19 Makassar kelas IX-C terdiri dari 

30 orang siswa. Fokus penelitian 

adalah meningkatkan teknik dasar 

sepak sila dalam permainan sepak 

takraw melalui modifikasi alat bantu 

kicking pad 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian menggunakan observasi, 

dokumentasi dan tes. Instrumen 

penelitian dalam penelitian 

menggunakan teknik observasi, 

dokumentasi dan tes. Data yang 

terkumpul di analisis menggunakan 

dengan teknik analisis kuantitatif 

dengan menghitung rata – rata 

persentase nilai siswa. 

P = F/N x 100%  

Keterangan : 

P : Persentase 

F : Frekwensi 

N : Jumlah Sampel 

 

Sebagai patokan terhadap hasil 

persentase digunakan klasifikasi 

sebagaimana tertera pada tabel 

berikut : 

Tabel persesentase taraf 

keberhasilan  
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No Kategori 
Skala 

Penilaian 
Klasifikasi 

1 85,0 – 100 5 
Baik 
sekali 

2 70,0 – 84,5 4 Baik 

3 55,0 – 69,9 3 Sedang 

4 40,0 – 54,9 2 Kurang 

5 0 – 39,9 1 
Kurang 

Sekali 

(sumber : Suharsimi Arikunto, 2010) 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil analisis data 

Siklus 1  

Setelah pelaksanaan tindakan 

penelitian  modifikasi alat bantu 

kicking pad peneliti melakukan 

pengamatan peningkatan teknik 

sepak sila dalam permainan sepak 

takraw pada siswa kelas IX-C di SMP 

Negeri 19 Makassar. Berikut 

diperlihatkan tabel hasil data siklus I 

(satu) teknik sepak sila dalam sepak 

takraw siswa kelas IX-C di SMP 

Negeri 19 Makassar setelah 

dilaksanakan penelitian tindakan 

pada siklus pertama. 

 
 Tabel 1. Deskripsi Data Siklus 1 Siswa Kelas 

IX-C SMP Negeri 19 Makassar 

 

Berdasarkan tabel 1, setelah 

melalui pelaksanaan tindakan 

penelitian modifikasi kicking pad 

pada siklus pertama menunjukkan 

bahwa teknik sepak sila dalam sepak 

takraw pada siswa kelas IX-C di SMP 

Negeri 19 Makassar terdapat 2 siswa 

(6,66%) dalam skala 4 (baik), 7 siswa 

(23,33%) dalam skala 3 (sedang) dan 

15 siswa (50%) skala 2 (kurang), serta 

6 siswa (20%) skala 1 (kurang sekali). 

Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian teknik sepak sila dalam 

takraw pada siswa SMP Negeri 19 

Makassar dapat disimpulkan bahwa 

masih dalam kategori kurang. 

Sehingga penelitian dilanjutkan ke 

siklus II dengan 9 siswa yang masuk 

dalam kategori sedang ke atas akan 

disebar diantara 21 siswa lainnya 

dilakukan tindakan pada siklus 

berikutnya (siklus II). 

Hasil analisis data penelitian 

teknik sepak sila dalam takraw pada 

siswa kelas IX-C di SMP Negeri 19 

Makassar melalui pemanfaatan 

modifikasi alat bantu Kicking pada 

menunjukkan bahwa masih ada 21 

siswa yang berada dalam kategori 

kurang. 

Berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan pada siklus I (satu), dapat 

disimpulkan bahwa teknik sepak sila 

dalam sepak takraw pada siswa kelas 

IX-C di SMP Negeri 19 Makassar 

yang dilakukan pada kegiatan 

penelitian sudah ada perubahan atau 

peningkatan dengan melalui 

pemanfaatan modifikasi alat bantu 

kicking pad, namun belum memenuhi 

nilai standar secara maksimal teknik 

sepak sila dalam sepak takraw 

sebagaimana yang diharapkan dengan 

mencapai target standar kategori 

sedang. Dengan demikian perlu 

dilakukan siklus kedua pemanfaatan 

modifikasi alat bantu kicking pad, 

dengan memperbaiki proses yang 

telah dilaksanakan pada siklus 

pertama. 

 

Siklus 2 

Setelah proses aksi (pelaksanaan) 

tentang pemanfaatan modifikasi alat 

bantu kicking pad pada siklus II, 

peneliti melakukan pengamatan 

No Kategori 
Siklus I 

Skala 

Nilai 
Klasifikasi 

F %   

1 85,0 – 100 0 0 5 
Baik 

sekali 

2 70,0 – 84,5 2 6,66 4 Baik 

3 55,0 – 69,9 7 23,33 3 Sedang 

4 40,0 – 54,9 15 50 2 Kurang 

5 0 – 39,9 6 20 1 
Kurang 

Sekali 

Jumlah 30 100   



  
 

 

 

peningkatan teknik sepak sila dalam 

sepak takraw pada siswa kelas IX-C 

di SMP Negeri 19 Makassar. Berikut 

diperlihatkan tabel hasil observasi 

teknik sepak sila dalam takraw pada 

siswa kelas IX-C di SMP Negeri 19 

Makassar setelah di laksanakan 

penelitian tindakan dengan melalui 

modifikasi alat bantu kicking pad 

pada siklus kedua. 

 
Tabel 2. Deskripsi Data Siklus 2 Siswa Kelas 

IX-C SMP Negeri 19 Makassar 

No Kategori 
Siklus II Skala 

Nilai 
Klasifikasi 

F % 

1 85,0 – 100 0 0 5 
Baik 

sekali 

2 70,0 – 84,5 2 9,52 4 Baik 

3 55,0 – 69,9 19 90,47 3 Sedang 

4 40,0 – 54,9 0 0 2 Kurang 

5 0 – 39,9 0 0 1 
Kurang 

Sekali 

Jumlah 21 100   

 

Berdasarkan tabel 2, setelah 

melalui pelaksanaan tindakan 

pemanfaatan modifikasi alat bantu 

kicking pad di siklus kedua 

menunjukkan bahwa teknik sepak sila 

dalam sepak takraw pada siswa kelas 

IX-C di SMP Negeri 19 Makassar 

terdapat 7 siswa (23,33%) dalam 

skala 4 (baik), dan 23 siswa (69,23%) 

dalam skala 3 (sedang) serta tidak ada 

siswa dalam skala 2 (kurang) maupun 

skala 1 (kurang sekali). Berdasarkan 

hasil data teknik sepak sila dalam 

takraw dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan secara signifikan di 

siklus II setelah melalui pemanfaatan 

modifikasi alat bantu kicking pad. 

 

Perbandingan Data Siklus I dan 

Data Siklus II 

 
Tabel 3. Hasil rekapitulasi antara Siklus I dan 

Siklus II 
 

Kategori Si

kl

us 

I 

Siklus II Rekapitulasi  K 

S

N 

F % F % F %   

85,0 – 100 
0 0 0 0 0 0,0 

B

S 

5 

70,0 – 84,5 2 6,66 2 9,52 4 13,33 B 4 

55,0 – 69,9 
7 23,33 19 90,47 

2

6 

86,66 S 3 

40,0 – 54,9 15 50 0 0 0 0,0 K 2 

0 – 39,9 
6 20 0 0 0 0,0 

K

S 

1 

Jumlah 
30 100 21 100 

30 10

0 

  

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi 

antara siklus setelah melalui 

pelaksanaan pemanfaatan modifikasi 

alat bantu pada siklus kedua 

menunjukkan bahwa teknik sepak sila 

dalam permainan sepak takraw pada 

siswa kelas IX-C di SMP Negeri 19 

Makassar memiliki peningkatan, hal 

tersebut ditunjukkan dari hasil pada 

siklus I terdapat 2 siswa (6,66%) 

dalam skala 4 (baik) dan meningkat 

menjadi 4 siswa (13,33%), sehingga 

diperoleh peningkatan 6.67% 

(13,33% - 6,66%). Demikian pula 

pada skala nilai 3 (kategori sedang) 

menunjukkan bahwa pada siklus I 

terdapat 7 siswa (23,33%) dan 

meningkat menjadi 26 siswa 

(86,66%) sehingga diperoleh 

peningkatan 63,33% (86,66% - 

23,33%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui 

modifikasi alat bantu kicking pad  

yang dilaksanakan pada siklus II 

memiliki peningkatan sebesar 70% 

(6.67% + 63,33%) pada teknik sepak 

sila dalam sepak takraw pada siswa 

kelas IX-C di SMP Negeri 19 

Makassar. 

 

PEMBAHASAN 

Siklus I  

Pencapaian yang diperoleh pada 

siklus I menunjukkan bahwa teknik 

dasar sepak sila dalam permainan 

sepak takraw pada siswa kelas IX-C 

SMP Negeri 19 Makassar masih ada 

dalam kategori kurang. Dalam hal ini 

bahwa teknik dasar sepak sila dalam 

sepak takraw yang diukur melalui tes 
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sepak sila, pada siswa kelas IX-C di 

SMP Negeri 19 Makassar masih ada 

dalam kategori kurang. 

Hal tersebut disebabkan karena 

siswa siswa kelas IX-C di SMP 

Negeri 19 Makassar masih dalam 

tahap pengenalan tentang pemanfaatan 

modifikasi alat bantu kicking pad. 

Sehingga siswa tersebut terkadang 

melakukan pembelajaran tersebut 

secara setengah hati dan merasa acuh. 

Disisi lain yang dialami oleh siswa 

adalah kurang menarik dirasakan 

walaupun dilakukan secara individu 

maupun kelompok dari modifikasi alat 

bantu itu sendiri. Sebab siswa banyak 

berasumsi bahwa modifikasi alat bantu 

kicking pad merupakan media 

pembelajaran yang kurang memiliki 

tantangan dan dianggapnya mudah 

namun kenyataanya pada saat 

dilakukan siswa tersebut masih kaku 

dan kurang maksimal. 

Sejak awal pertemuan yang 

dilakukan oleh peneliti, telah 

memberikan pengarahan apa tujuan 

dan manfaat dalam pemanfaatan 

modifikasi alat bantu serta keterkaitan 

yang dimiliki teknik dasar sepak sila 

dalam permainan sepak takraw. Akan 

tetapi yang terjadi adalah banyaknya 

siswa hanya sekedar mendengar saja 

tanpa memberikan respon yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan kepada 

peneliti. Disamping itu bahwa 

pelaksanaan pemanfaatan modifikasi 

alat bantu yang diberikan kurang 

dilaksanakan secara maksimal sesuai 

materi siklus yang diberikan. Selain 

itu kebanyakan siswa di kelas tersebut 

lebih menginginkan bermain atau 

game. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

maka peningkatan teknik dasar sepak 

sila dalam permainan sepak takraw 

pada siswa kelas IX-C SMP Negeri 

19 Makassar untuk siklus pertama 

belum dapat terealisasi dengan 

maksimal dalam proses pelaksanaan 

penelitian modifikasi alat bantu 

kicking pad. Sebab dari segi penilaian 

langsung dalam hasil, kendala yang 

utama dialami adalah (1) komposisi 

awal pada saat melakukan sepak sila 

posisi kaki belum maksimal dan tidak 

melakukan pergerakan menggunakan 

kaki bagian dalam, (2), posisi kaki 

masih dalam kondisi tidak seperti 

bersila dan (3) persentuhan bola 

dengan bagian kaki tidak digerakkan 

mengikuti gerak bola, dan (4) tidak 

melakukan gerakkan koordinasi 

antara tugkai, badan saat bergerak 

mengambil bola. Sehingga hal 

tersebut, peneliti melakukan tindakan 

pada siklus yang kedua. 

Siklus 2  

Setelah melihat hasil yang 

dicapai pada siklus pertama yang 

menunjukkan dalam kategori kurang, 

maka selanjutnya dilakukan siklus 

kedua. Hal ini dilakukan agar supaya 

pencapaian target peneliti bahwa 

semua siswa harus memiliki teknik 

dasar sepak sila dalam sepak takraaw 

pada siswa kelas IX-C SMP Negeri 

19 Makassar sekurang-kurangnya 

dalam kategori sedang. Setelah 

melihat keadaan yang terjadi pada 

siklus pertama yaitu adanya proses 

pelaksanaan yang kurang maksimal, 

maka pada siklus kedua ditindak 

lanjuti dengan memperketat 

pengawasan pada setiap siswa yang 

melakukan gerakan-gerakan serta 

melakukan penambahan materi 

pembelajaran teknik dasar sepak sila 

dalam sepak takraw. 

Setelah siswa menyadari hasil 

yang dicapai pada siklus pertama, 

maka siswa mulai antusias untuk 

bertanya sebelum melakukan 

perlakuan maupun pada saat 

melakukan perlakuan. Dalam 

melakukan setiap gerakan, siswa 

tidak lagi melakukan kecurangan 



  
 

 

 

untuk mengurangi gerakan yang 

harus dilakukan. Siswa telah 

menyadari benar bahwa tujuan dan 

manfaat dari modifikasi alat bantu 

kicking pad bukan hanya sekedar 

untuk kepentingan dari peneliti. Akan 

tetapi memberikan kontribusi dalam 

peningkatan teknik dasar sepak sila 

dalam sepak takraw pada siswa kelas 

IX-C SMP Negeri 19 Makassar bagi 

dirinya, sehingga membantu siswa 

dalam memperagakan gerakan-

gerakan yang dilakukan pada teknik 

dasar sepak sila dalam sepak takraw. 

Dengan adanya kesadaran yang 

dimiliki oleh siswa kelas IX-C SMP 

Negeri 19 Makassar, maka 

pelaksanaan penelitian dengan 

modifikasi alat bantu kicking pad dapat 

lebih mudah dilakukan oleh setiap 

siswa. Oleh karena itu setelah 

melakukan evaluasi pada siklus 

kedua, menunjukkan bahwa teknik 

dasar sepak sila dalam permainan 

takraw  pada siswa kelas IX-C SMP 

Negeri 19 Makassar yaitu 

memperoleh hasil peningkatan yang 

sangat baik.  Baik dari hasil analisis 

secara deskriptif dari kuantitatif 

maupun dari peningkatan dilihat dari 

hasil perindividu. Hal ini ditunjang 

dengan pola gerak yang terjadi pada 

metode pembelajaran pemanfaatan 

modifikasi alat bantu kicking pad 

adalah gerakan yang sesuai dengan 

gerak sesungguhnya pada teknik 

dasar sepak sila. Dengan demikian 

fungsi otot yang  bekerja adalah 

mengotomatisasikan gerakan yang 

terjadi pada pelaksanaan teknik sepak 

sila. Menurut Bahagia dan Suherman 

(2000:2) Modifikasi memiliki tujuan 

yang dibagi 3 (tiga) aspek yakni : (1) 

tujuan perluasan, lebih meningkatkan 

pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan melakukan bentuk atau 

wujud keterampilan yang 

dipelajarinya tanpa memperhatikan 

aspek efesien dan efektivitas, (2) 

Tujuan penghalusan, lebih 

menekankan pada perolehan 

pengetahuan dan kemampuan 

melakukan efisiensi gerak atau 

keterampilan yang dipelajari, (3) 

tujuan penerapan, lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan melakukan efisiensi 

melakukan gerak atau keterampilan 

yang dipelajari. Bambang Tri 

Hatmoko, dkk. (2017) 

mengemukakan hasil modifikasi 

media pembelajaran memberikan 

pengaruh yang baik terhadap 

peningkatan hasil belajar permainan 

sepak takraw, juga memudahkan 

peserta didik melakukan teknik dasar 

sepak mula bawah secara benar. 

Azhar Arsyad (2017:19) 

mengemukan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar dan 

bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologi terhadap siswa.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan yang telah dipaparkan 

terdahulu, maka dapat disimpulkan 

bahwa modifikasi alat bantu kicking 

pad dapat meningkatkan teknik sepak 

sila dalam sepak takraw siswa kelas 

IX-C SMP Negeri 19 Makassar di 

setiap siklusnya.  

Saran  

 Sesuai dengan kesimpulan 

hasil penelitian, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai 
berikut : 

Agar kemampuan siswa dalam 

keterampilan teknik  dasar sepak sila 

meningkatnya, hendaknya modifikasi 

alat bantu kicking pad harus 
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digunakan dengan baik dan benar 

sesuai kebutuhan siswa sebagai 

saranan pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Pemanfaatan modifikasi alat 

bantu kicking pad  yang dipilih harus 

bervariasi agar siswa tidak jenuh dan 

bosan terhadap pembelajarn yang 

disampaikan. 

Penelitian ini dilakukan terbatas 

pada cabang olahraga sepak takraw, 

oleh sebab itu bagi peneliti 

selanjutnya agar mengembangkan 

penelitian ini pada cabang – cabang 

lainnya dengan jumlah subjek 

penelitian lebih banyak dan lebih 

besar 
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