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Penelitian ini berlatar belakang perlu adanya suatu metode baru 

dalam menelusuri minat siswa terhadap pelajaran fisika di SMAN 1 

Pademawu agar dalam penentuan peminatan siswa lebih 

terarah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi 

pemahaman siswa pada π dengan minat siswa pada pelajaran fisika 

serta minat siswa terhadap fisika di SMAN 1 Pademawu. Tahapan 

penelitian ini terdiri dari 1)Tahap awal/persiapan  berupa studi 

lapangan dan pembuatan instrument, 2) Tahap pelaksanaan dan 

pengumpulan data berupa  observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi, 3) Tahap Pengolahan data dan analisis data, serta 4) 
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Tahap akhir/pelaporan. Adapun metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian survey dengan model deskriptif 

kuantitatif.Instrument dalam pengumpulan data menggunakan tes 

pemahaman π dan angket minat siswa. Data dianalisis menggunakan 

korelasi pearson melalui SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, korelasi antara pemahaman π dengan minat siswa sebesar 

0,547 atau berada pada kategori sedang, dan profil minat siswa 

terhadap fisika sebanyak 43,48% serta berada pada kategori 

sedang. 

 

Kata kunci: Minat, Pelajaran Fisika, π.  

 

 
Penelitian ini mendeskripsikan penelusuran minat siswa terhadap 

pelajaran fisika dengan metode π. Hal ini dilakukan karena pelajaran 

fisika apabila dibandingkan pelajaran IPA lainnya lebih banyak 

menggunakan perhitungan angka-angka, sehingga para siswa 

beranggapan bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sulit 

dan menakutkan.Pada mata pelajaran fisika yang lebih menekankan 

pada hitungan maka dalam setiap perhitungan tersebut dibuatlah 

simbol-simbol dan salah satun yang sering digunakan adalah simbol π. 

Simbol π yang digunakan pada materi fisika di tingkat satuan SMA 

sebanyak 10 materi fisika sesuai dengan persamaan di setiap materi 

tersebut. Mata pelajaran fisika di SMA tersaji sebanyak lima jam 

pelajaran (5 x 45 menit) setiap minggunya, sehingga siswa di SMA 

sering bersinggungan dengan symbol-simbol abjad yunani utamanya 

Simbol π. Sehingga dengan adanya metode π ini mampu memberikan 

solusi bagi SMAN 1 Pademawu untuk memetakan peminatan siswa 

dalam menetukan peminatan IPA atau IPS.  
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Penelitian Penelitian ini menggunakan metode survey dengan model 

deskriptif kuantitatif.Data pemahaman terhadap π menggunakan tes 

pemahaman sedangkan minat siswa diukur dengan angket.Data 

korelasi dianalisis dengan teknik analisis korelasi regresi sederhana 

dengan SPSS 16.0 for Windows.Sedangkan profil minat siswa 

menggunakan persentase. 

 

 
Hasil pengolahan data korelasi antara pemahaman siswa terhadap π 

berhubungan secara positif dengan minat siswa yaitu  sebesar 0,547 

(r=0,547). nilai r hubungan pemahaman π dengan minat fisika adalah 

0,007. Yang artinya 0,007<0,05 dengan demikian korelasi antar kedua 

variabel signifikan, dengan kata lain bahwa pada taraf kepercayaan 

95% pemahaman siswa terhadap π berhubungan secara signifikan  

terhadap minat fisika. Selanjutnya nilai r pemahaman π dengan minat 

fisika adalah (0,547 x 0,547) x 100% = 29,92%. Sehingga dapat 

diketahui sebesar 29,92% varians minat fisika dapat dijelaskan oleh 

pemahaman π. Besar koefisien korelasi 0,547 ini berarti bahwa 

terdapat hubungan antara pemahaman π dengan minat siswa pada 

fisika tergolong sedang. Sebanyak 43,48% responden yaitu siswa 

menyatakan minat terhadap pelajaran fisika. Besar rata -rata 

analisis data minat siswa berdasarkan angket yang disebar adalah 

2,46 dari nilai 5 skala likert. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

siswa terhadap pelajaran fisika di SMAN 1 Pademawu berada pada 

kategori sedang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penggunaan model Project Based Learning (PjBL) terhadap 

keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar dalam pembelajaran 

fisika terapan. Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Fisika 

Universitas Islam Madura.Metode penelitian yang digunakan adalah 

Quasi Experimental Design.Desain yang digunakan yaitu 

Nonequivalent Control Group Design.Sampel yang digunakan terdiri 

dari dua kelas, kelas F-A sebagai kelas kontrol dan kelas F-B sebagai 

kelas eksperimen dengan jumlah masing-masing kelas 22 peserta 

didik.parameter penelitian yang diukur meliputi keterampilan 
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berpikir kreatif yang meliputi aspek: berpikir lancar, berpikir luwes, 

berpikir orisinil dan berpikir elaborasi; hasil belajar meliputi hasil 

belajar afektif, kognitif dan psikomotorik. Teknik analisis data 

menggunakan deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS 

22.0 For windows. Uji T dengan analisis kovarian (ANCOVA) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

penggunaan model Project Based Learning (PjBL) terhadap 

keterampilan berfikir kreatif dan hasil belajar (kognitif, afektif, 

psikomotorik) peserta didik pada matakuliah Fisika Terapan yang 

dikonfrimasi dengan taraf signifikansi 0.019<0.05. Hasil ini dapat 

ditunjukkan bahwa kelas Eksperimen memiliki pencapaian 

keterampilan berpikir kreatif  dan hasil belajar (kognitif, afektif, 

psikomotorik) yang secara signifikan lebih tinggi dari kelas kontrol. 

 

Kata Kunci: Project Based Learning (PjBL), Keterampilan Berpikir 

Kreatif, Hasil Belajar 

 

 
Realita di lapangan, beberapa permasalahan yang terjadi adalah 

mahasiswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal pada ranah 

kognitif C4 (menganalisis), C5 ( mengevaluasi) dan C6 (mencipta). 

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara, bahwa permasalahan yang 

terjadi disebabkan karena rendahnya keterampilan berpikir kreatif 

mahasiswa, yang berdampak pada kesulitan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal pada ranah kognitif yaitu menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta.kurangnya minat belajar dan rasa ingin 

tahu mahasiswa dalam belajar, mahasiswa takut dan malu dalam 

mengeluarkan dan memberikan pendapat. Akibatnya keterampilan 

berpikir kreatif mahasiswa menjadi rendah yang secara langsung juga 

berdampak pada hasil belajar. Selain itu, dalam proses pembelajaran 

mahasiswa kurang dilatih menggunakan keterampilan berpikir dengan 

cara sendiri dan mereka terbiasa dengan sistem pembelajaran seperti 

mendengarkan penjelasan dosen dan mengerjakan latihan soal. 

Latar Belakang 
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Sehingga pembelajaran masih berpusat pada dosen dan mahasiswa 

kurang dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif 

yang dimiliki.Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran mata kuliah fisika terapan adalah memperbaiki proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

yang dapat menumbuhkan aspek kognitif dan psikomotoris mahasiswa 

(Waluyo, 2014). Model pembelajaran yang sesuai untuk 

menumbuhkan kemamapuan berpikir kreatif mahasiswa pada mata 

kuliah fisika terapan adalah model Project Based Learning (PjBL). 

 

 

Desain penelitian menggunakan Rancangan non equivalent Pretes-

Postes design. Sampel dari penelitian ini adalah kelas F-A sebagai kelas 

eksperimen dan F-B sebagai kelas kontrol. Penarikan sampel pada 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tekhnik purposive 

sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Satu 

kelas diberikan model project based learning (kelas eksperimen) dan 

kelas lainnya menggunakan model pembelajaran inkuiri  (kelas 

kontrol).Analisis data kuantitatif dimulai dengant uji prasyarat, yang 

terdiri dari uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

pada taraf signifikansi a = 0,05 dan uji homogenitas data menggunakan 

Levene’s pada taraf  signifikansi a = 0,05. Data dianalisis menggunakan 

program SPSS for windows 22,00. Setelah uji prasyarat terpenuhi 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian data 

keterampilan berpikir kreatif dianalisis menggunakan teknik analisis 

kovariat (ancova) pada taraf signifikansi a = 0,05. 

 
Pada penelitian ini diperoleh dua data yaitu data pretes yang diperoleh 

sebelum diberikan perlakuan dan data postes yang diperoleh setelah 

diberikan perlakuan.Data pretes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik dan data postes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik setelah diberi 

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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perlakuan.Pengambilan data pretes dan postes dilakukan dengan cara 

memberikan soal tes essay yang sama baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji anakova, dapat diketahui F 

hitung perlakuan perbedaan model pembelajaran adalah sebesar 

5,964 dengan p-value = 0,019. p-value < α (α=0,05) untuk 

keterampilan berpikir kreatif dan diperoleh p-value = 0,000. p-value < 

α (α=0,05) untuk hasil belajar kognitif. Dengan demikian, H0 yang 

berbunyi tidak ada perbedaan pencapaian keterampilan berpikir 

kreatif di antara kedua kelas ditolak. Maka, hipotesis penelitian yang 

berbunyi ada perbedaan pencapaian keterampilan berpikir kreatif di 

antara kedua kelas Eksperimen dengan kelas kontrol diterima. Artinya, 

ada pengaruh model pembelajaran terhadap pencapain keterampilan 

berpikir kreatif dan hasil belajar peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Keterampilan Berpikir Kreatif 
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Gambar 2. Grafik Rerata Hasil Belajar Kognitif 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peserta didik memberikan pengalaman yang berbeda dalam 

pembelajaran dan melatih peserta didik agar lebih aktif, kreatif, 

percaya diri dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan 

pada matakuliah fisika terapan sehingga dapat meningkatkan 

sikap positif pada siswa untuk berpikir kreatif. 

2. Bagi pendidik dan calon pendidik, sebagai referensi, masukan dan 

pengembangan diri dalam menentukan strategi, metode atau 

pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan dan memberikan informasi kepada pendidik untuk 

lebih menekankan pada kecakapan berpikir dan kreatifitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pemahaman terhadap pengetahuan yang 

berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran PjBL (Project 

Based Learning) sebagai bahan pembelajaran inovatif dalam 

upaya meningkatkan pembelajaran yang kondusif dan baik untuk 

tercapainya tujuan proses pembelajaran di tingkat institusi. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan dijadikan 

sebagai inspirasi penelitian lain untuk meneliti lebih lanjut 

tentang hal-hal yang belum terungkap terhadap penelitian ini 

sebagai bahan perbandingan. 
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Miskonsepsi merupakanfenomenapendidikan yang hingga kini menjadi 

masalah karenadapat menghambat proses asimilasi pengetahuan 

baru.Miskonsepsi terjadi secara universal di seluruh dunia dengan 

berbagai macam sosial budaya, bahasa, maupun etnik.Salah satu 
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bahasan yang rentan terhadap terjadinya miskonsepsi adalah teori 

evolusi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara 

identifikasi miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar 

mahasiswa.Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

korelasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada korelasi yang 

signifikan antara identifikasi miskonsepsi teori evolusi dengan hasil 

belajar mahasiswa matematika dengan persamaan garis regresi Y = 

26,658 + 0,691X; 2) tidak ada korelasi yang signifikan antara 

identifikasi miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar mahasiswa 

pendidikan fisika; 3) ada korelasi yang signifikan antara identifikasi 

miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan 

biologi, dengan persamaan garis regresi Y = 31,728 + 0,633X. 

Kata kunci:Miskonsepsi, teori evolusi, hasil belajar 

 

 
Hasil survey dan penelitian mengungkap bahwa mahasiswa 

menyatakan menolak dan enggan belajar teori evolusi karena 

bertentangan dengan agama.Padahal, evolusi adalah konsep 

terpenting dalam biologi.Bahkan, seorang ahli genetika, Dobzhansky, 

mengatakan bahwa tidak ada yang masuk akal dalam biologi kecuali 

ditinjau dari sudut pandang evolusi. Evolusi bahkan dapat dianggap 

sebagai cara Tuhan dalam menciptakan keanekaragaman makhluk 

hidup yang ada saat ini. Faktanya, banyak terjadi miskonsepsi 

mengenai teori evolusi. Oleh karena itu, identifikasi miskonsepsi 

terhadap teori evolusi pada mahasiswa sangat diperlukan untuk 

mengetahui sub materi apa yang paling sering terjadi miskonsepsi. 

Miskonsepsi salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar kognitif 

mahasiswa untuk membantu langkah selanjutnya dalam memperbaiki 

konsep-konsep yang salah tersebut.Oleh karena itu, sangat penting 

pula untuk mengetahui bagaimana korelasi antara identifikasi 

miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar mahasiswa. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan korelasional, di mana miskonsepsi teori evolusi sebagai 

prediktor dan hasil belajar sebagai kriterium.Subyek dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa program studi S1 Matematika, Pendidikan Fisika, 

dan Pendidikan Biologi pada matakuliah Biologi Umum.Data 

miskonsepsi didapatkan dari skor angket Measure of Acceptance of the 

Theory of Evolution (MATE). Data hasil belajar didapat dari skor tes 

tulis essay pada pre test dan post test.Hipotesis penelitian diuji dengan 

teknik analisis korelasi regresi sederhana dengan SPSS 22.0 for 

Windows. 

 

 
Gambar 1.Profil Peningkatan Rerata Skor Pre Test dan Post Test Miskonsepsi 

Teori Evolusi dan Hasil Belajar 

 

Tabel 1.Ringkasan Hasil Uji Anova Matematika, Pendidikan Fisika, dan 

Pendidikan Biologi 

Model 
Sum of 
Squares 

df F Sig. 

 Matematika 233.200 1 18.775 .000b 
P. Fisika 42.025 1 3.678 .070b 
P.Biologi 549.722 1 38.333 .000b 

 

Rerata Pre Test
0

100

Mis Mis Mis

MAT FIS BIO Rerata Pre Test

Rerata Post Test
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Hasil penelitian ini mengungkap bahwa identifikasi miskonsepsi 

memiliki korelasi yang signifikan dengan pencapaian hasil belajar 

mahasiswa matematika dan pendidikan biologi, sedangkan pendidikan 

fisika menunjukkan hasil yang sebaliknya. Sumbangan identifikasi 

miskonsepsi terhadap hasil belajar pada kelas matematika, pendidikan 

biologi, dan pendidikan fisika secara berturut-turut sebesar 37,7%, 

41,5%, dan 16,2%. Identifikasi miskonsepsi teori evolusi dan 

penanggulangan miskonsepsi dengan active learning mampu 

memberdayakan keaktifan, hasil belajar, dan sikap ilmiah mahasiswa 

dalam menerima informasi. 

Manfaat Penelitian ini yang paling utama adalah mengurangi 

miskonsepsi mahasiswa mengenai teori evolusi yang selama ini 

menjadi materi yang sensitif dan kontroversial.Mahasiswa menjadi 

lebih bijak dalam menerima informasi ilmiah, yakni harus melalui 

tahapan ilmiah. 
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Mukammilah,S.,Supandi.2018.Penerapan Metode Sq3r (Survey, 

Question, Read, Recite And Review)  Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mahasiswa Dalam Membaca Text Bahasa Inggris. Jurnal Ahsana Media  

 

 
Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. 

Manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka 

dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Penelitian ini 

dilaksanakan di Universitas Islam Madura ( UIM) Pamekasan 

disebabkan rendahnya kemampuan mahasiswa khususnya Fakultas 

Agama Islam (FAI) dalam membaca text bahasa inggris dan hal 

tersebut menjadi masalah yang dominan dalam penelitian ini. Survey, 

Question, Read, Recite dan Review (SQ3R) merupakan salah satu 

bagian dari sebuah metode elaborasi. Seorang pengajar 

mengharapkan peserta didik/mahasiswa mampu mengingat apa yang 

mereka baca, dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang 
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dilaksanakan dengan kegiatan membaca text Bahasa Inggris sehingga 

pembelajaran bisa lebih menantang dan menyenangkan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitan kuantitatif yakni penilitian 

eksperimental, peneliti akan mengukur pengaruh dan sebab akibat 

antara variabel X yang berupa metode SQ3R dengan variabel Y yaitu 

kemampuan mahasiswa dalam membaca text Bahasa Inggris di 

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Secara teori hasil dari 

penelitian peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membaca text 

Bahasa Inggris yaitu lebih besar dengan nilai t table sebesar 5,356, 

yang berarti bahwa metode SQ3R dapat diterapkan dalam kegiatan 

perkuliahan matakuliah Bahasa Inggris untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam menguasai reading comprehension 

pada  English of  Islamic Text. Mahasiswa dapat mendapatkn informasi 

lebih cepat dan pesan yang terkandung dalan text. Mahasiswa FAI 

lebih percaya diri dalam  membaca text bahasa inggris dikarenakan 

bahasa inggris merupakan salah satu matakuliah yang sulit untuk 

fakultas Agama Islam. 

Keyword :Metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite dan 

Review), Kemampuan membaca teks Bahasa Inggris. 

 

 
Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan 

manusia.Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Madura ( UIM) 

Pamekasan disebabkan rendahnya kemampuan mahasiswa khususnya 

Fakultas Agama Islam (FAI) dalam membaca text bahasa inggris,situasi 

tersebut menjadi masalah yang dominan dalam penelitian ini.Survey, 

Question, Read, Recite dan Review (SQ3R) merupakan salah satu 

bagian dari sebuah metode Elaborasi dalam ruang lingkup pendidikan. 

 

 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Eksperimental, peneliti 

mengukur pengaruh dan sebab akibat antara variabel X yang berupa 

Metode 
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metode SQ3R dengan variabel Y yaitukemampuan ahasiswa dalam 

membaca text Bahasa Inggris di Universitas Islam Madura (UIM) 

Pamekasan. Dalam penelitian eksperimental, peneliti menggunakan 

dua kelompok yang akan dijadikan objek penelitian : yaitu kelompok 

exsperimen yang akan menerima treatment (metode SQ3R) dalam 

materi pembelajaran Bahasa Inggris, dan kelompok kontrol yang 

dijadikan sebagai pembanding, kelompok ini tidak menerima 

treatment dalam penelitian experimental .Penguasaan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca text Bahasa Inggris dengan menggunakan 

metode pembelajaran SQ3R memiliki kemampuan yang lebih 

meningkat dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode pembelajaran Bahasa Inggris secara umum. 

 
Berdasarkan hasil pre-test dan post-test pada kelas experimen dan 

control. Peneliti menganalisis data menggunakan uji t yaitu 

independent sample t test untuk mengetahui tingkat efektivitas  

penerapan metode SQ3R dalam meningkatkan kemampuan 

mahasiswa fakultas Agama Islam dalam membaca text Bahasa Inggris. 

Hasil analisis data sebagai berikut : 

Tabel 1.Analisis Statistik 
 

Kelas N Mean 
Std 

Deviation 
Std Eror Mean 

Pre 
Test 

Experimental 20 44.75 6.781 1.516 

Control 20 56.50 7.090 1.585 

Post 
Test 

Experimental 20 90.75 6.554 1.463 

Control 20 81.50 5.155 1.153 

 

Berdasarkan hasil analisis uji t, menunjukkan bahwa nilai t-value lebih 

besar dari t-table yaitu, 5,356 > 2,04, pada df 30 dan 5,356 > 2,02 

pada df 40. Hasil analisis data menunjukkan  metode SQ3R sangat 

tepat diterapkan dalam perkuliahan Bahasa Inggris, meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam menguasai reading comprehension 

pada  English of  Islamic Text.  
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Gambar 1. Penerapan metode SQ3R 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis metode yang lebih cocok 

dalam perkuliahan Bahasa Inggris.Tingkat keberhasilan perkuliahan 

tidak hanya berdasarkan materi yang disusun oleh dosen, tetapi 

penerapan metode yang tepat juga menpunyai significant yang tinggi, 

sehingga berpengaruh kepada kerberhasilan dari tujuan matakuliah 

dan capaian akhir yang diharapkan dari matakuliah yang diajarkan 

selama 1 semester. 

Tabel 2.Analisis Uji T 

df 
Significant 

Level 

t-table t-value 

30 5 % 2,04 5,356 

1% 2,75 5,356 

40 5% 2,02 5,356 

1% 2,71 5,356 
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1. Daril Hanna, Ina and Sitti Mukamilah.2018.The EffectOf Using 

Pairwork ActivityTo Improve Stujdents’ Abilityin Writing Paragraph( 

Case Studyof Students’ Writing Developmentat MA. Miftahul Qulub 

Polagan Galis Pamekasan )Wacana Didaktika Journa 

2. Daril Hanna, Ina and Sitti Mukamilah.2018.Improving 

Students’Ability in Writing Descriptive Paragraph Using Pairwork 

Activity .Proceeding-The 4th English teaching Conference. loaded 

on Conference proceeding : Empowering English Teachers Through 

Theorising Practices.ISBN 978-602-53088-0-2 was hold on 1 

September 2018 at UNESA. 

 

This research is conducted because of some problems, they are : the 

students had difficulty in composing a good paragraph, need a 

speciffic activity that can help them to improve student’s English 

writing ability, exactly writing descriptive paragraph. The purpose of 

the study are: To know the students taught using pair work activity 
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have higher achievement on student’s writing paragraph at the tenth 

grade of MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan and To measure 

the significant effect of using pair work activity on students’ writing 

paragraph at the tenth grade of MA Miftahul Qulub Polagan Galis 

Pamekasan. The reserach was analysed by using quantitative method 

of experimental reserach design, and is implemented some kind of 

instruments such as, test (pre-test and post-test), observation and 

documentation. The result showed that the students are taught by 

using pair work activity have higher achievement on the students’ 

writing paragraph at the tenth grade of MA Miftahul Qulub Polagan 

Galis Pamekasan. Besause t-observed 3.405 > t-table 2.009 so Ha is 

accepted.And there is significant effect in using of pairwork activity on 

students’ writing paragraph at the tenth grade of Ma Miftahul Qulub 

Polagan Galis Pamekasan. Because the significance is (0,001) < 0,05. It 

can concluded Ha is accepted. 

Keywords : Pairwork Activity, Writing Ability, Descriptive 

Paragraph. 

 
Many problems were faced by the tenth grade students of MA 

Miftahul Qulub polagan Galis Pamekasan in increasing their writing 

paragraph. They could not make a paragraph perfectly. Teacher 

needto teach students systematically because they have not enough 

competence to explain and describe object in Writing, although they 

have many experiences and ideas. So students often complained and 

felt boring when they wrote a paragraph. The teacher does not only 

give a motivation, text book and message, but the teacher also applies 

an interesting and suitable activities to stimulate students on 

writing.The teacher should have a good and suitable activities in 

teaching learning. So that students have high spirit to the material 

especially in teaching writing paragraph. One of a good activity to 

motivate and help students is pair work activity, because Pair work is 

learners working together in pairs. One of the main motivations to 

Latar Belakang 



21 
 

encourage pair work in the classroom is to increase the capability for 

learners in writing paragraph. 

 
This research is conducted by using true-experimental design namely 

pretest– posttest. The researcher uses pretest to know the result of 

two groups before the treatment and use posttest to know the result 

of the group after treatment. There are two groups that is observed in 

this research. The first group is experimental group that will receive 

special treatment teaching writing by using pair work activity, and the 

second group is control group that does not receive special treatment. 

The experimental design describes as follow systematically: 

Table 1.  Pre-test and Post-test True Experimental Design

 
Y1: Student’s writing paragraph of experimental group in pre-test. 

Y1: Student’s writing paragraph of control group in pre-test. 

Y2: Student’s writing paragraph of experimental group in post-test 

Y2: Student’s writing paragraph of control group in post-test. 

X: Treatment (Teaching writing by using pair work activity). 

 

 
This researh prove that Based on the result of T-test in post-test, t 

observed is 3.405, the degree of freedom is 50. Then it is got that t-

table = 2.009 in 0.05. So that t-observed 3.405 > t-table 2.009. It can 

conclude that Ho is rejected and Ha is accepted so the students who 

are taught by using pair work activity have higher achievement on 

students’ writing paragraph than they who are taught by conventional 

method on at the tenth grade of MA Miftahul Qulub Polagan Galis 

Pamekasan. It is also obtained that the significance is (0.001) < 0.05. It 

can concluded that Ho is rejected and Ha is accepted so there is 

significant effect of using pair work activity on students’ writing 
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paragraph at the tenth grade of MA Miftahu Qulub Polagan Galis 

Pamekasan. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Picture 1: Students’ score of each group  

Table 2. Independent  T-Test  of  Post-Testbetween  Experiment  Group  
andControl Group 

 
The researcher hopes this research result will give some benefits for 

English teaching and learning especially in writing  
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Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Madura dengan kepadatan 

penduduk sebesar 1051 jiwa /    . Salah satu cara menekan 

kepadatan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya 

program Keluarga Berencana (KB). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan model dari faktor – faktor yang mempengaruhi 

jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB di Pamekasan. Untuk 

mendapatkan model tersebut digunakan metode regresi linier 

berganda.Dari analisis data diperoleh model regresi linier berganda 

untuk faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah pasangan usia subur 

yang mengikuti KB di Pamekasan yaitu nilai           Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor secara 

keseluruhan dapat menjelaskan variabel respon sebesar      . 

 

Kata kunci:KB, jumlah pasanganusia subur, regresi linier 
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Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menghadapi 

permasalahan kependudukan diantaranya angka kelahiran yang tinggi 

sehingga menyebabkan tingginya pertumbuhan 

penduduk.Pertumbuhan penduduk Indonesia khususnya angka 

kelahiran yang masih tinggi perlu dikendalikan. Salah satucara 

menekan angka kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

adanya program Keluarga Berencana (KB).  

Di Provinsi Jawa Timur terdapat kasus yang menarik untuk diteliti di 

beberapa kabupaten seperti Pamekasan. Kabupaten Pamekasan 

adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terendah jika 

dibandingkan dengankabupaten lain yang ada di Madura.Namun 

kepadatan penduduk di Kabupaten Pamekasan sebesar 1051 

jiwa/km2(Badan Pusat Statistik, 2015).Kepadatan penduduk di suatu 

wilayah menimbulkan dampak negatif dalam berbagai bidang 

diantaranya dampak lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. 

Berdasarkan ketersediaan data,untuk menanggulangi dampak 

yang dapat terjadi tersebut, program Keluarga Berencana (KB) 

merupakan cara yang sesuai untuk dilaksanakan.Hal tersebut 

dikarenakan salah satu penyebab dari kepadatan penduduk adalah 

tingkat kelahiran. Penelitian ini mengarah pada analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB di 

Pamekasan dikarenakan ketersediaan data untuk lingkup kecamatan. 

Metode yang sesuai digunakan untuk menganalisis dan juga 

memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi  jumlah pasangan usia 

subur yang mengikuti KB di Pamekasan adalah metode regresi linier 

berganda. 

Metode regresi linier berganda adalah suatu metode dalam statistika 

yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel-

variabelprediktor dan variabel respon. Model regresi linier berganda 

tersebut adalah model yang sangat populer, mudah dalam 

mendapatkan nilai estimator, dan mudah dalam interpretasi 

(Mardianto, Budiantara, Ratnasari, Zain, & Wibowo, 2015). 
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1. Observasi dan Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan proses pengambilan data. Data diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan.Data yang 

diambil adalah data pada tahun 2015 meliputi data pencapaian 

peserta KB aktif menurut kecamatan dan jenis kontrasepsi yang 

digunakan. Jumlah kecamatan menyatakan banyaknya pengamatan 

yang dilakukan yakni sebesar 13 kecamatan antara lain kecamatan 

Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan, Proppo, Palengaan, 

Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar, dan Pasean. 

Sedangkan jenis kontrasepsi diambil sebanyak 7 macam yakni IUD, 

MOW, MOP, implan, suntik, pil, dan kondom. 

2. Tahapan Penelitian   

2.1 Studi Literatur 

Pada langkah ini dipelajari secara rinci segala hal yang berkaitan 

dengan permasalahan maupun metode yang digunakan dalam 

penelitian yang dikerjakan, yaitu mengenai Keluarga Berencana, jenis 

kontrasepsi, dan hal-hal yang berhubungan dengan metode regresi 

linier berganda. 

 

2.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data secara Deskriptif 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data. Setelah data diperoleh 

langkah-langkah berikutnya yang dilakukan adalah: 

1. Melakukan input data. 

2. Menghitung ukuran statistik deskriptif seperti mean, dan variansi,  

kemudian menentukan nilai minimum dan maksimum terjadi di 

kecamatan mana. 

3. Membuat ulasan singkat yang informatif tentang hasil analisis 

dekskriptif data. 

2.3 Identifikasi Variabel dan Hubungan Respon dengan Prediktor 

Identifikasi variabel bertujuan untuk menentukan variabel-variabel 

respon dan prediktor yang akan diregresikan. 

2.4 Pembuatan Model 

Metode 
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Pada langkah ini dibuat model regresi linier berganda dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pasangan usia subur yang mengikuti KB di 

Pamekasan. 

2.5 Pengujian Model 

Pada tahap ini, setelah model berhasil dibuat akan diuji kelayakan 

model yang  meliputi uji signifikansi model, uji koefisien determinasi, 

pengujian non multikolinieritas, dan uji asumsi residual.  

2.6 Interpretasi Model Regresi Linier Berganda dan Penarikan 

Kesimpulan 

Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi model regresi linier 

berganda. Berdasarkan model tersebut dapat ditentukan kesimpulan 

variabel yang mempengaruhi jumlah pasangan usia subur yang 

mengikuti KB di Pamekasan sebagai rekomendasi kepada pihak terkait. 

 

 
Penelitian ini memperoleh dua hasil yakni: 

1. Estimasi model regresi linier berganda untuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi pasangan usia subur yang mengikuti KB di 

Pamekasan adalah: 

 ̂              (   )        (      )        (   )  

dengan  

   
   

   
 
       

       
       

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pasangan usia subur 

yang mengikuti KB di Pamekasan adalah jumlah pemakaian alat 

kontrasepsi implan, suntik, dan pil. 
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat dipublikasikan secara ilmiah dalam jurnal yang mempunyai 

ISSN atau jurnal nasional terakreditasi bahkan jurnal berskala 

internasional. 

2. Memberikan kontribusi keilmuan khususnya pengembangan ilmu 

matematika dan statistik tentang regresi yang dapat diterapkan 

pada persoalan sosial dan   kemasyarakatan. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

mengambil kebijakan, dalam hal ini perencanaan target KB di 

wilayah Pamekasan. 
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1. Sudah dibuat hasil penelitian ke dalam paper yang sudah 

diseminarkan di seminar internasional ICE-Tech 2018dengan output 

berupa prosiding internasional “IOP Proceeding” terindeks scopus.  

2. Sudah dibuat hasil penelitian ke dalam paper yang sudah disubmit ke 

jurnal Zeta-Math. 

 
Bayi berusia 0-6 bulan membutuhkan ASI secara eksklusif, karena 

pencernaan bayi belum mampu untuk mendapatkan makanan 

tambahan. Namun tidak semua ibu bisa memberikan ASI karena 

beberapa faktor, oleh karena itu susu formula juga sangat dibutuhkan 

pada bayi yang tidak dapat menerima ASI sebagai asupan nutrisi 

pengganti ASI. Pada pemilihan susu bayi ada banyak metode yang bisa 

dilakukan, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan pewarnaan 

graf untuk memperoleh susu bayi yang sesuai. Berdasarkan hasil 

penelitian dari 22 data bayi lahir normal dan berat lahir bayi sesuai 

standar menggunakan 8 jenis susu, setelah dilakukan proses 

pewarnaan graf maka diperoleh hasil bahwa untuk bayi yang 

direkomendasikan 1 jenis susu ada 4 bayi, 2 jenis susu ada 1 bayi, 3 

jenis susu ada 3 bayi, 4 jenis susu ada 2 bayi, 5 jenis susu ada 2 bayi, 6 

jenis susu ada 4 bayi, dan 7 jenis susu ada 6 bayi. 

 

Kata kunci: ASI, Pewarnaan Graf, Susu Bayi 
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Dalam membangun bangsa, peningkatan kualitas manusia harus 

dimulai sedini mungkin yaitu sejak masih bayi. Pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) adalah salah satu faktor yang memengang peranan 

penting dalam peningkatan kualitas manusia(Candriasih, 2010). 

Pemberian nutrisi pada bayi harus sudah mencukupi sejak masih 

dalam kandungan.Setelah bayi lahir, diusahakan untuk memberikan 

ASI secara eksklusif. Bayi berusia 0-6 bulan membutuhkan ASI 

secara eksklusif, karena pencernaan bayi belum mampu untuk 

mendapatkan makanan tambahan.Pemberian ASI secara maksimal 

adalah kegiatan penting untuk mempersiapkan generasi penerus 

bangsa, karena setiap bayi membutuhkan asupan gizi dan nutrisi 

demi kelangsungan hidupnya. Namun tidak semua ibu bisa 

memberikan ASI karena beberapa faktor, oleh karena itu susu 

formula juga sangat dibutuhkan pada bayi yang tidak dapat 

menerima ASI sebagai asupan nutrisi pengganti ASI.  

 

 
Metodedantahapanpenelitianmenggunakan algoritma Welch-Powell 

dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf    secara efisien. 

Algoritma Welch-Powell cocok digunakan untuk graf dengan orde  

yang kecil. Berikut algoritmanya: 

1. Urutkantitik-

titikdari dalamderajatyangmenurun(urutansepertiini mungkin 

tidak unikkarenabeberapatitikmungkin berderajat sama) 

2. Gunakansatuwarnauntukmewarnaititikpertama(yangmempunyai

derajattertinggi)dantitik-

titiklain(dalamurutanyangberurut)yangtidak bertetanggadengan 

titik pertama. 

3. Mulailagidengantitikberderajattertinggiberikutnyadidalamdaftart

erurutyangbelumdiwarnaidanulangiprosespewarnaantitikdengan

menggunakanwarnakedua. 

4. Ulangipenggunaanwarna-warnasampai semuatitiktelahdiwarnai. 

Metode 
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Pada penelitian ini, data yang digunakan diambil dari beberapa daerah 

di Indonesia. Data tersebut berjumlah 26 data dengan bayi 

perempuan sebanyak 8 orang dari tahun 2015-sekarang, sedangkan 

sisanya bayi laki-laki. Adapun bayi-bayi tersebut lahir normal dan 

sesuai standar. Adapun macam-macam susu bayi untuk usia 0-6 bulan 

dalam penelitian ini yang dapat direkomendasikan untuk bayi usia 

standar ada 32 jenis susu, akan tetapi berdasarkan data yang 

diperoleh yang memiliki kesamaan nilai gizi maka hanya digunakan 8 

jenis susu, dengan variabel informasi nilai gizi yang digunakan yaitu 

energi, protein, karbohidrat, lemak. Sedangkan untuk susu bayi untuk 

berat badan lahir rendah yang didapat dan berada di pasaran ada 2 

jenis susu. Ambil data X1 kemudian dilakukan perhitungan 

menggunakan pewarnaan graf diperoleh hasil pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Hasil Pewarnaan Graf Menggunakan Data X1 

Sehingga hasil rekap dari pewarnaan graf pada Gambar 1 yang 

dibentuk ke dalam tabel dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Rekap Pewarnaan Graf Data Bayi ke-1 

Jenis Susu Titik 
Tetangga 

Derajat 

V1 V7, V3, V6 3 

V2 V3, V8, V5 3 

V3 V2, V8, V1, 

V5 

4 

V4 V5, V8 2 
V5 V4, V2, V3 3 

V6 V1 1 

V7 V1 1 

V8 V2, V3, V4 3 
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Kemudian dilakukan perhitungan secara acak dari pemilihan 8 jenis 

susu ke masing-masing bayi dengan disimulasikan menggunakan 

matlab sehingga diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Seleksi Acak Hasil Pewarnaan Graf  

Baby (X) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

X1 * - * - - - * - 

X2 - - * * * - * - 

X3 * * * * * * * - 

X4 - - * - - * - * 

X5 * * * * * * - * 

X6 * - * * * * * * 

X7 * * * * * * - * 

X8 - - - * * * - - 

X9 - - * - - - * - 

X10 * * * * - * * * 

X11 - * * * * - - * 

X12 * * * - * * * * 

X13 * * - * * * * - 

X14 - - * * * * * * 

X15 * * * - * * * - 

X16 * - - - - - - - 

X17 - - - * - - - - 

X18 - * - * - * - * 

X19 - - - - - - * - 

X20 - - - - * - - - 

X21 * - * * * - * - 

X22 - * * * * - * * 

Kemudian dapat dikelompokkan hasil dari pewarnaan masing-masing 

bayi terhadap semua jenis susu yang dapat direkomendasikan untuk 

bayi tersebut. Hasil pengelompokan tersebut dapat dilihat pada Tabel 

3 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa susu yang dapat 

direkomendasikan yaitu 1 jenis susu ada 4 bayi, 2 jenis susu ada 1 bayi, 

3 jenis susu ada 3 bayi, 4 jenis susu ada 2 bayi, 5 jenis susu ada 2 bayi, 

6 jenis susu ada 4 bayi, dan 7 jenis susu ada 6 bayi. 
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Tabel 3. Hasil Akhir Total dari Pewarnaan Graf 

Bayi (X) Titik Tetangga Derajat 

X1 V3, V2, V8 3 

X2 V2, V4, V5, V8 4 

X3 V3, V7, V2, V4, V5, V6, V8 7 

X4 V2, V6, V1 3 

X5 V3, V7, V2, V4, V5, V6, V1 7 

X6 V3, V2, V4, V5, V6, V8, V1 7 

X7 V3, V7, V2, V4, V5, V6, V1 7 

X8 V4, V5, V6 3 

X9 V2, V8 2 

X10 V3, V7, V2, V4, V6, V8, V1 7 

X11 V7, V2, V4, V5, V1 5 

X12 V3, V7, V2, V5, V6, V8, V1 7 

X13 V3, V7, V4, V5, V6, V8 6 

X14 V2, V4, V5, V6, V8, V1 6 

X15 V3, V7, V2, V5, V6, V8 6 

X16 V3 1 

X17 V4 1 

X18 V7, V4, V6, V1 4 

X19 V8 1 

X20 V5 1 

X21 V3, V2, V4, V5, V8 5 

X22 V7, V2, V4, V5, V8, V1 6 
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Penelitian ini bertujuan (1) Mendapatkan model pola kematian 

penderita DBD di Jawa Timur menggunakan model spline. (2) 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dalam model pola kematian 

penderita DBD di Jawa Timur menggunakan model spline.. (3) Hasilnya 

adalah mengamati masing - masing kabupaten / kota di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2015. Provinsi Jawa Timur sendiri terdiri dari 38 

kabupaten/kota.Variabel respon pada penelitian ini adalah persentase 

kematian Penderita DBD tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan, variabel prediktor dalam penelitian ini adalah persentase 

sarana kesehatan (x1), persentase tenaga kesehatan (x2), rata-rata 

curah hujan (x3), persentase penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan yang melakukan pengobatan sendiri (x4), dan angka bebas 

jentik (x5). 

 

Kata kunci :Kematian Penderita DBD, Regresi Spline Linear 
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Metode Spline sendiri sangat baik dalam memodelkan data yang 

memiliki interval tertentu dengan pola tertentu pula.Selanjutnya, 

spline mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk diterapkan 

pada pemodelan Statistika yang lebih kompleks. Terutama dalam 

memodelkan tingkat Proyeksi Kematian Penderita Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Jawa Timur  Keunggulan ananlisis regresi spline 

adalah mengakomodasiEstimator spline dalam regresi nonparametrik 

mampu menangani data/fungsi yang mulus (smooth). Kemampuan ini 

ditunjukkan oleh fungsi truncated (potongan-potongan) yang melekat 

pada estimator tersebut. Apabila pada persamaan (2) diasumsikan 

error εi~N(0,σ2), maka yi juga berdistribusi normal dengan mean G(xi) 

dan varians σ2 Tujuan dari peneltian ini memodelkan dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dalam model pola kematian 

penderita DBD di Jawa Timur menggunakan model spline. 

 

 

Metode dan tahapan penelitian yaitu (1) Memodelkan persentase 

penderita DBD di Jawa Timur dengan menggunakan spline linier 

dengan 1 titik knot. (2) Memodelkan persentase penderita DBD di 

Jawa Timur dengan menggunakan spline linier dengan 2 titik knot.(3) 

Memodelkan persentase Penderita DBD di Jawa Timur dengan 

menggunakan spline linier dengan 3 titik knot. (4) Memilih titik knots 

optimal berdasarkan GCV minimum (5) Memodelkan persentase 

penderita DBD dengan variabel-variabel prediktornya menggunakan 

spline dengan knots optimal. (6) Melakukan pengujian signifikansi 

parameter dan pengujian asumsi residual spline terbaik.(7) Interpretasi 

model. 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi spline 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase kematian pada 

penderita DBD di Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 1,061%.Berdasarkan 

nilai varians sebesar 0,587, penderita DBD tersebar merata di berbagai 

kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemudian, model terbaik adalah model 

spline linear dengan 2 titik knots dengan dengan memiliki R2 besar dan 

MSE yang kecil, yaitu masing-masing 75,26% dan 0,245 dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi prosentase kematian penderita DBD 

adalah persentase sarana kesehatan (x1), persentase tenaga kesehatan 

(x2), rata-rata curah hujan (x3) dan angka bebas jentik (x5). 

 
Tabel 5 Statistika Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel Mean Varians Minimum Maksimum 

Y 1,061 0,587 0 3,88 

X1 0,007466 0,000006 0,0044 0,0159 

X2 0,1068 0,0132 0,02 0,45 

X3 16,243 9,589 11,44 27,78 

X4 65,44 44,96 52,41 77,72 

X5 82,44 124,91 55,92 100 
     

 
Manfaat yang diharapkan bagi para peneliti lain yang tertarik pada 
permasalahan yang sama diharapkan untuk meneliti lebih lanjut 
khususnya yang tertarik meneliti tentang demam berdarah dengue 
(DBD), Pada penelitian selanjutnya seharusnya analisis regresi spline 
tidak hanya dianalisis dengan linier dan tidak hanya terbatas sampai 
tiga knot saja. Akan tetapi seharusnya juga di analisis dengan 
menggunakan spline kuadratik dan kubik dengan ditambahkan 
kombinasi knot dari ketiga jenis knot tersebut. Hal ini dimaksudkan 
agar nantinya hasil penelitian yang didapatkan lebih baik dan 
presentatif. 
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Pamekasan merupakan daerah pesisir pantai yang mempunyai 

potensial dalam sektor perikanan dengan mayoritas penduduknya 

bermata pencarian sebagai nelayan.Sehingga harus diperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan 

di Kabupaten Pamekasan. Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan 

ikan adalah analisis regresi spline truncated. Metode spline ini sangat 

baik dalam pola model data yang berubah-ubah pada sub-sub interval 

tertentu. Dari hasil analisis ini didapatkan bahwa model spline linier 

dengan 2 titik knot merupakan model terbaik dengan nilai GCV 

minimum 43.056, dengan R-Sq sebesar 97,57% dan nilai MSE adalh 

78.184. Variabel yang signifikan dalam mempengaruhi hasil tangkapan 

ikan di Kabepaten Pamekasan adalah modal kerja, tenanga kerja, jarak 

tempuh, pengalaman kerja, umur dan musim. 
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Kabupaten Pamekasan sendiri merupakan daerah pesisir pantai yang 

memiliki potensial untuk pembangunan sektor perikanan. Ada enam 

kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang berada di daerah pesisir 

yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, 

Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan 

Pasean. 14.608 jiwa yang menggantungkan kelangsungan hidupnya 

kepada sektor perikanan di laut pada tahun 2014 di semua kecamatan 

yang terletak di daerah pesisir Pamekasan. Para nelayan pergi melaut 

hanya memakai alat tangkap yang sederhana dan perlengkapan 

seadanya.Nelayan pada setiap harinya mendapatkan hasil yang 

berbeda-beda, disebabkan banyaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil tangkapan ikan di Pamekasan yaitu modal kerja, 

tenaga kerja, jarak tempuh, pengalaman kerja, umur dan musim. 

 

 
Regresi Nonparametrik Spline 

Analisis regresi adalah metode analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui pola hubungan antara variabel respons dan variabel 

prediktor.Pendekatan regresi nonparametrik yang digunakan untuk 

mengetahui pola hubungan antara variabel respons dengan variabel 

prediktor ketika tidak diperoleh informasi sebelumnya tentang bentuk 

fungsi regresinya atau tidak diketahui bentuk kurva regresinya (Putra 

et.all, 2015).Spline adalah salah satu pendekatan  regresi 

nonparametrik yang dapat digunakan. Pada penelitian ini digunakan 

pendekatan spline untuk memodelkan pola hasil tangkapan ikan 

nelayan dengan faktor-faktor yang dapat mempenga-ruhinya. 
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Karakteristik Hasil Tangkapan Ikan di Pamekasan 
Kabupaten Pamekasan adalah salah satu dari 4 daerah utama yang 

ada di Pulau Madura yang terletak di Kabupaten Pamekasan. 
Kabupaten Pamekasan  merupakan daerah pesisir pantai yang 
memiliki potensial untuk pembangunan sektor perikanan. Wilayah 
Pamekasan terdiri dari 6 Kecamatan dengan jumlah 26 desa yang ada 
di daerah pesisir, namun yang memiliki hasil produksi ikan hanya 24 
desa. 

Tabel 1. Statistika deskriptif variabel penelitian 

Variabel Mean Varians Min Maks 

  
831,3 

770962,
6 

19,6 
2758,

2 
   

12,75 
35,3541

7 
3 22 

   
11,875 

48,4427
1 

4 33 

   
7,70833 

19,7899
3 

1 18 

   8,91666
7 

12,8263
9 

2 19 

   3,16666
7 

2,47222
2 

1 7 

   19 83 6 42 

 
Model Spline Linier dengan 2 Titik Knot 

Penentuan model terbaik dalam spline linier dengan 2 knot 

diperoleh dengan melakukan percobaan 50 kali. Berikut adalah model 

spline linier dengan 2 knot yang terbentuk.  

 ̂   ̂   ̂     ̂ (     )   ̂ (     )   ̂     ̂ (     ) 
  ̂ (     )     ̂      ̂  (      ) 

  ̂  (      )  

Dari 50 kali percobaan tersebut kemudian dipilih kombinasi knot yang 

memiliki GCV minimum dengan nilai GCV sebesar 430567.  
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Sumber energi utama yang di kelola di Indonesia masih berasal dari 

energi fosil yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan, energi 

tersebut akan habis dalam kurun waktu tertentu. Sehingga diperlukan 

langkah baru untuk menggunakan energi baru dan terbarukan seperti 

energi angin dan matahari. Dalam pengembangan energi angin dan 

energi matahari sangat diperlukan data potensi angin dan matahari 

dari suatu daerah. Salahsatu daerah yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengkajian potensi energi angin dan matahari  

yaitu Pulau Madura. Kondisi strategis Pulau Madura memiliki potensi 

besar untuk dikembangkan pembangkit listik dari energi terbarukan. 

Pembangkit listrik hybrid cocok untuk daerah dimana saat musim 

panas daratan mempunyai kecepatan anagin cenderung rendah 
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sedangkan panas matahari lebh dapat diandalkan dan sebaliknya di 

musim dingin kecepatan angin lebih tinggi disaat energi matahari jatuh 

pada level terendahnya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

potensi energi angin dan energi matahari di Kecamatan Pangarengan 

Kabupaten Sampang Madura sehingga nantinya dapat digunakan 

sebagai acuan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Hybrid. Data 

yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yaitu data 

kecepatan angin dan intensitas sinar matahari yang didapatkan dari 

BMKG Kalianget Sumenep. Analisis kecepatan angin menggunakan 

distribusi weibull. Berdasarkan distribusi weibull didapatkan bahwa 

parameter  k sebesar 2,67 dan c sebesar 2,88. Dari nilai k dan c 

didapatkan bahwa persentase probabilitas energi angin paling banyak 

pada tahun 2016 yaitu 2,5 m/s sebanyak 45%  sedangkan tahun 2017 

sebesar 2,6 m/s dengan probabilitas 70%. Potensi energi angin di 

wilayah kecamatan Pangarengan dalam satu tahun didapatkan 

berkisar pada 300 – 700 KWH/m2/ tahun. Potensi energi surya 

dilakukan dengan menganalisis lamanya penyinaran matahari di 

wilayah Kecamatan Pangarengan dan didapatkan bahwa persentase 

lama penyinaran paling tinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan 

September berkisar pada 95-98%. 

Kata kunci : PLTH,Kecamatan Pangarengan, Analisis Weibull 

 
Energi merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dalam 

membangun sebuah peradaban masyarakat suatu bangsa. Ketiadaan 

sumber daya energi mengakibatkan lemahnya kemampuan suatu 

masyarakat atau negara tersebut dalam membangun peradabannya. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya 

termasuk potensi untuk pemenuhan energi bagi kebutuhan warga 

negaranya. Namun sumber daya alam tersebut tidak mampu dikelola 

dengan baik sebagai potensi sumber energi bagi pembangunan 

bangsa. Pada kenyataannya Indonesia mengalami krisis energi untuk 

pemenuhan bahan bakar maupun energi untuk listrik. Pemenuhan 
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energi untuk listrik masih mengandalkan energi fosil yang bersifat 

terbatas dan tidak terbarukan.  Sehingga diperlukan langkah baruyaitu 

menggunakan energi baru dan terbarukan. Salah satu pilihan dari 

sekian banyak sumber sumber energi terbarukan yang tersedia adalah 

energi angin dan energi matahari. Potensi kedua energi terbaharukan 

ini di Indonesia masih sangat besar. Permasalahan utama pada 

penelitian ini yaitu bagaimana potensi energi angin dan surya di 

wilayah Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. 

 

 
1. 1.Pengumpulan data sekunder (kecepatan angin dan lama 

penyinaran matahari) 

2. Perhitungan kecepatan angin rata-rata bulanan 

3. Pengolahan data kecepatan angin menggunakan Distribusi Weibull 

4. Perhitungan potensi  energi angin 

5. Pengolahan data lama penyinaran matahari menggunakan analisis 

statistik  

6. Perhitungan potensi energi surya 

 

 

 
Gambar 1. Distribusi weibull 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Meteorologi dan 

Klimatologi (BMKG) Kalianget didapatkan bahwa kecepatan angin rata 

rata bulanan Kecamatan Pangarengan tahun 2016-2017 terlihat pada 

Gambar 1. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 

Hasil dan Manfaat 
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3,5 m/s pada tahun 2016 dan 3,7 m/s pada tahun 2017. Nilai 

kecepatan angin selalu berubah setiap waktu.Pengamatan data 

kecepatan angin dalam suatu periode waktu tertentu dapat dianalisis 

dengan mendapatkan persentase kejadiannya pada interval 

tertentu.Pada penelitian dilakukan menggunakan distribusi 

weibull.Nilai parameter k dan c menunjukan keadaan kecepatan angin 

disuatu daerah.  Berdasarkan perhitungan didapatkan Nilai k dan c 

didaerah Kecamatan Pangarengan sebesar 2,67 dan 2,88. Pada tahun 

2016  kecepatan angin maksimum kecepatan Pangarengan sebesar 2,6 

m/s dengan probabilitas 45% sedangkan untuk tahun2017 kecepatan 

angin maksimum sama seperti tahun 2016 yaitu 2,6 m/s namun 

probablitasnya lebih tinggi yaitu 70 %. Grafik distribusi weibul terihat 

seperti gambar 1. Perhitungan potensi energi angin di wilayah 

kecamatan Pangarengan dalam satu tahun didapatkan berkisar pada 

300 – 700 KWH/m2/ tahun.Sedangkan untuk Potensi energi surya 

didapatkan bahwa persentase lama penyinaran paling tinggi terjadi 

pada bulan Juli, Agustus dan September berkisar pada 95-98% seperti 

terlihat gambar 2. 

 

Gambar 2. Lama penyinaran matahari 
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Dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan penggunaan 

23% energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 dan untuk  

mendukung arah kebijakan dan straregi pemerintah untuk 

meningkatkan Aksesibilitas yaitu penyediaan listrik untuk pulau-pulau 

dan desa-desa terpencil yang masih belum terealisasi sampai saat in, 

maka dalam dipenelitian ini penelti membuat sebuah sistem 

pendukung keputusan penentuan potensi energi baru dan terbarukan 

khususnya energi yang dihasilkan oleh kecepatan angin untuk 

pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), metode yang digunakan adalah 

metode logika Fuzzy Mamdani, sistem ini terdiri dari 3 Input kriteria, 

antara lain kecepatan angin, suhu dan tekanan udara, dan output 

berupa potensi energi angin pembangkit PLTB, output disajikan dalam 

bentuk persentase dengan range nilai 0-100%. Penelitian dilakukan di 

Kabupaten Sumenep, setelah dilakukan pemrosesan dengan 

menggunakan metode Fuzzy Mamdani dihasilkan nilai potensi angin 

dengan rata – rata dari keseluruhan data output = 43.51 % , nilai min  = 

31.27%, nilai max = 49.87%. 

Kata kunci: EBT, SPK, Logika Fuzzy, Mamdani 
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Dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan penggunaan 

23 persen EBT pada tahun 2025, Serta  mendukung arah kebijakan dan 

straregi pemerintah untuk meningkatkan Aksesibilitas yaitu 

penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk 

desa nelayan yang masih belum tercapai sampai saat ini (Esdm 2016). 

peneliti membuat sistem pendukung keputusan penentuan potensi 

angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) menggunakan 

metode fuzzy mamdani, kriteria input yang digunakan adalah 

kecepatan angin dan suhu dan tekanan udara sedangkan untuk 

outputnya adalah berbentuk persentase, penelitian ini  diharapkan 

dengan sistem yang dibuat dalam penelitian ini bisa membantu 

pemerintah atau pihak swasta untuk memilih dan menentukan potensi 

EBT khususnya PLTB paling optimal untuk dibangun dan dikembangkan 

khususnya di kabupaten sumenep dan umumnya di indonesia demi 

mendukung penyediaan listrik di pulau-pulau kecil seluruh Indonesia. 
 

 
Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode Fuzzy Mamdani, 

Sistem Fuzzy sering digunakan dalam masalah – masalah yang 

berhubungan dengan Optimasi 

 
Data nilai kecepatan angin, suhu udara dan tekanan udara merupakan 

data yang didapatkan dari BMKG kabupaten sumenep, data tersebut 

merupakan nilai rata – rata setiap bulan yang diambil dari bulan april 

2016 sampai dengan april 2018. Setelah dilakukan pemrosesan dengan 

menggunakan metode Fuzzy Mamdani dihasilkan nilai sebagaimana 

ditampilkan pada tabel 1. Input terdiri dari 3 variabel adalah kecepatan 

angin, suhu udara dan tekanan udara, sedangkan output  adalah nilai 

potensi angin dengan menggunakan satuan persen, rata – rata nilai 

dari keseluruhan data output = 43.51 % , nilai minimum  = 31.27%, 

nilai maksimum = 49.87%. 

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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Gambar 1.  Grafik hasil perhitungan Fuzzy Mamdani 

Manfaat dari penelitian ini adalah sistem analisa dengan menggunakan 

logika fuzzy mamdani bisa digunakan untuk alat rekomendasi untuk 

membangun PLTB khususnya daerah-daerah terpencil. 
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Peningkatan Layanan E-Government menjadi sebuah prioritas bagi 

sebuah institusi pemerintah yang bertugas memberikan Public Service 

kepada masyarakat.Terdapat banyak keluhan-keluhan layanan TI 

terhadap layanan E--Government, misalnya pembuatan KK, Akte 

Kelahiran dan layanan kependudukan oleh Dispendukcapil Kabupaten 

Pamekasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap 

layanan e-Government Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan.  

Metode yang digunakan adalah Framework COBIT.5, sebuah 
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framework dalam mengukur kematangan tatakelola sistem 

informasiyang dikeluarkan oleh ISACA tahun 2012.Audit dilakukan di 

Kantor Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan dan mengambil sampel 

Layanan e-Government di 4 Kecamatan dan 12 Kelurahan/Desa yang 

dianggap cukup representatif untuk dilakukan audit.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Secara keseluruhan hasil audit capability level 

layanan TIK Dispendukcapil kabupaten Pamekasan berada pada level 3 

(Establish) yang artinya proses layanan TIK sudah terimplementasi 

sesuai standard layanan TIK yang ada. Dengan rincian nilai indeks 

capability level masing-masing domain adalah domain EDM 

2,78(establish), domain APO 2,50 (established), domain BAI 2,85 

(Established), domain DSS 2,50 (Established) dan domain MEA 2,83 

(Established). Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses bisnis 

dalam tatakelola TIK layanan e-government ditingkat kecamatan, 

kelurahan dan desa menunjukkan berada pada level 0 (incomplete) 

yang berarti bahwa hampir tidak ada sama sekali proses tata kelola 

layanan TIK ditingkatan tersebut.Saran dan Rekomendasi yang bisa 

dilakukan adalah perlu kewenangan yang lebih banyak pada tatakelola 

ditingkat kecamatan, dan desa/kelurahan dengan menambahkan SDM 

yang kompeten dalam bidang TIK untuk memberikan layanan e-

government yang lebih baik. 

Kata Kunci: E-Government, Capability Level, COBIT 5.0 

 

 
Kabupaten Pamekasan menghadapi berbagai kesulitan dalam 

menerapkan e-Government sebagaimana juga yang dialami oleh 

banyak Pemerintahan Daerah yang lain.  Perencanaan pengembangan 

e-Government belum pernah dilakukan secara integral dan 

komprehensif dengan melibatkan semua pihak, instansi dan 

stakeholder yang terkait penerapan e-Government.Hal ini tentu 

menjadi kendala untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pamekasan 

menjadi Kota Digital/Cyber City. 

Latar Belakang 



52 
 

Perlu penerapan tatakelola layanan TIK yang baik menuju Good 

Governance yang transparan, akuntabel dan efektif [12][13].  Control of 

Objective and Technology Related (COBIT 5) adalah sebuah framework 

dalam tatakelola TIK (IT Governance Framework) versi terbaru yang 

dikeluarkan oleh ISACA, sebuah lembaga Audit tingkat dunia tahun 

2012. 

 

 
Dalam penelitian ini telah dilakukan proses evaluasi dan Audit 

Capability Level terhadap 5 domain dan 37 proses bisnis tatakelola TIK 

layanan e-Government di Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan. 

Kelima domain itu adalah domain Evaluate, Direct and Monitor (EDM); 

Domain Align, Plan and Organize (APO); Domain Build, Acquire and 

Implement (BAI); domain Deliver, Service and Support (DSS dan domain 

Monitor, Evaluate and Assess (MEA). 

 

 
Pengukuran Capability Level, Expected Capability Level dan Gap Analysis 

Domain Evaluate, Direct, Monitor (EDM) Layanan TIK Dispendukcapil 

Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :  

Tabel 1 Hasil pengukuran capability level, expected capability level dan gap 
analysis domain evaluate, direct, monitor (EDM) 

Proses 
Index 

Capability 
Level Target Gap 

EDM-1: Menentukan dan 

Mempertahankan Kerangka Tata 

Kelola TI 

2,40 2 (Managed) 4,00 1,60 

EDM-2: Memastikan 

Pengoptimalan Nilai/Prinsip 
2,70 3 (Established) 4,00 1,30 

EDM-3: Memastikan 

Pengoptimalan Risiko 
3,10 3 (Established) 4,00 0,90 

EDM-4: Memastikan 

Pengoptimalan Sumber Daya 
3,40 3 (Established) 4,00 0,60 

EDM-5: Memastikan 

Transparansi Stakeholder 
2,30 2 (Managed) 4,00 1,70 

Indeks Total Domain EDM 2,78 
3 

(Established) 4,00 1,22 

 

Hasil dan Manfaat 
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Gambar 1Spiderchart Capability Level Domain EDM Layanan TI 

Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan 

Gambar 2 diatas menunjukan hasil pengukuran Capability Level 

Domain Evaluate, Direct dan Monitor pada layanan e-Government 

Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan.  Secara keseluruhan domain 

EDM berada pada indeks 2,78 atau level Established dengan Gap rata-

rata sebesar 1,22.  Ini menunjukkan gap yang cukup besar jika 

menggunakan skala Indeks Capabiltiy COBIT 5.0.  Gap yang terbesar 

berada pada Subdomain EDM-5 (gap 1,7): Transparansi Data. Pemkab 

Pamekasan memerlukan perhatian yang lebih pada subdomain 

transparansi. Pengukuran Capability Level, Expected Capability Level 

dan Gap Analysis Domain Align, Plan dan Organize (APO) Layanan TIK 

Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 2Spiderchart Hasil Pengukuran Capability Level Domain APO Layanan 

TI Dispendukcapil Kab.Pamekasan 
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Gambar 2 diatas menunjukan hasil pengukuran Capability Level 
Domain Align, Plan dan Organize pada layanan e-Government 
Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan.  Secara keseluruhan domain 
APO berada pada indeks 2,5 atau level Established dengan Gap rata-rata 

sebesar 1,5.  Ini menunjukkan gap yang cukup besar jika menggunakan skala 
Indeks Capabiltiy COBIT 5.0.  Gap yang terbesar berada pada Subdomain 
EDM-5 (gap 1,92): Manajemen SDM. Pemkab Pamekasan memerlukan 
perhatian yang lebih pada subdomain transparansi. 

Tabel 2 Hasil pengukuran capability level, expected capability level dan gap 

analysisdomain align, plan dan organize (APO) 

Proses 
Index 

Capability 
Level Target Gap 

APO-1: Menentukan 

Kerangka Manajemen 

untuk Layanan TI 

2,23 2 (Managed) 4,00 1,77 

APO-2: Manajemen 

Strategi 
2,31 2 (Managed) 4,00 1,69 

APO-3: Manajemen 

Arsitektur Sistem 

Institusi 

2,38 2 (Managed) 4,00 1,62 

APO -4: Manajemen 

Inovasi 
2,54 3 (Established) 4,00 1,46 

APO -5: Manajemen 

Portofolio 
2,73 3 (Established) 4,00 1,27 

APO-6: Manajemen 

Anggaran dan Biaya 
2,42 2 (Managed) 4,00 1,58 

APO-7: Manajemen 

SDM 
2,08 2 (Managed) 4,00 1,92 

APO-8: Manajemen 

Relasi 
2,23 2 (Managed) 4,00 1,77 

APO-9: Manajemen 

Komitmen Layanan 
2,77 3 (Established) 4,00 1,23 

APO-10: Manajemen 

Pemasok 
2,65 3 (Established) 4,00 1,35 

APO-11: Manajemen 

Kualitas 
2,85 3 (Established) 4,00 1,15 

APO-12: Manajemen 

Resiko 
2,69 3 (Established) 4,00 1,31 

APO-13: Manajemen 

Keamanan Sistem 
2,62 3 (Established) 4,00 1,38 

Indeks Total 2,50 3 (Established) 4,00 1,50 
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1. Anwari.,Masdukil,M.2018. “Pemetaan Wilayah Rawan Bahaya 

Banjir Di Kabupaten Pamekasan Berbasis Sistem Informasi 

Geografis  (SIG)”Nero 

2. Anwari.,Masdukil,M.2018. “Perbandingan Curah Hujan TRMM dan 

Curah Hujan BMKG berbasis Sistem informasi geografis ”National 

Conference on Himaniora dan teknologi informasi, Sehati 2018 

 

 
Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten Propinsi Jawa 

Timur. Terletak diPulau Madura, Kabupaten Pamekasan  termasuk 

daerah yang  sering dilanda  banji,.  menyebabkan kawasan selatan 

perkotaan Pamekasan dilanda  banjir dengan ketinggian genangan air 

di rumah-rumah warga antara 1m  hingga 3m, bahkan ada sebagian 

wilayah yang mencapai lima meter.  Salah satu cara peneliti untuk 

dapat mengelola wilayah rawan bahaya banjir adalah mengabungkan 

beberapa Variabel diantaranya peta ketinggian wilayah (DEM), 

kelerengan,  jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan  

Menggunakan metode skoring, dan menghasilkan data spasial berupa 

daerah Potensi bahaya banjir.Dari hasil analisa didapat bahwa daerah 

Rawan Bajir dengan tingkat potensi tinggi berada pada daerah yang 

relatif datar dengan kemiringan 0 – 4% dan potensi  daerah Rawan 
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Banjir berada pada lahan dengan penggunaan yang paling banyak 

permukiman mencapai 341240,721(Ha). Selain itu curah hujan tahun 

2013, curah hujan Pamekasan, dengan akumulasi rata-rata ,421 

mm/tahun. Daerah Rawan Banjir tingkat tinggi sebagian besar 

ketinggian 8 – 44,5 meter. dan Jenis tanah juga merupakan penentu 

daerah Rawan Banjir, daerah Rawan Banjir tinggi didominasi jenis 

tanah Alluvial Hidromorf. Daerah Rawan Banjirn berada pada 

Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis. Penelitian Menunjukkan  

Ketinggian Banjir,  Tinggi 6,75 – 9 sedang 6,75 – 4,5 rendah 4,5 – 2,25 

tidak rawan 2,25. 

Kata kunci : Wilayah Rawan Bahaya Banjir, DEM, TRMM, SIG 

 

 
Di Indonesia, terjadinyabanjir dan besarannya bervariasi, hampir 

semua daerah menghadapibahaya banjir yang signifikan.Kerugian dan 

kerusakan akibat banjiradalah sebesar dua pertiga darisemua bencana 

alam yang terjadi (Direktorat Sungai 1994).Setiaptahun lebihdari 300 

peristiwa banjirterjadi di Indonesia yang menggenangi150.000 ha 

danmerugikan sekitar 1.000.000 orang.Saat inikecendrungan bahaya 

banjir terusmeningkat baik di perkotaanmaupun pedesaan.Permasalah 

banjir yang terjadi setiap tahun di kabupaten Pamekasan karena 

luapan sungai yang tidak bisa menampung debit air kiriman dari 

wilayah utara, disebabkan jumlah aliran yang masuk ke kota 

pemekasan sangat besar sehingga terjadi akumulasi aliran yang sangat 

tinggi. faktor umum terjadinya banjir, dapat diketahui dari 

penebangan yang tidak terkontrol di daerah perbukitan, dan 

 kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk tidak membuang 

sampah sembarangan di belantaran sungai sehingga mengakibatkan 

sedimentasi yang sangat tinggi,  juga dipersempit dengan rapatnya 

bangunan sehingga membuat permasalahan kompleks , Beberapa 

permasalah tersebut, akhirnya dapat memicu terjadinya banjir di 

pamekasan.Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya 

penelitian tentang pemetaan wilayah rawan dan bahaya banjir di 

Latar Belakang 
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kabupaten Pamekasan.Dari penjelasandiataspenelitiinginmelakukan 

pemodelan bahaya banjir untuk mengetahuivolume banjir  dan 

cakupan wilayahbanjir dengan menggunakan data  DEM SRTM, DAS, 

TRMM, Penggunaan Lahan,Jenis Tanahdan dilakukan overlay dari 

beberapa data tersebut  untuk melihat dan menganalisis secara 

komprehensif wilayah kajian, sehingga penyebab utama banjir dapat 

diketahui. Data ini jugak dapat digunakan sebagai masukkan dalam 

pemodelan daerah bahaya Banjir.Penelitian bertujuan untuk 

pembuatan model bahaya banjir dengan mengetahui penyebab utama 

banjir diwilayah kajian, serta pembuatan peta bahaya banjir di 

kebupaten pamekasan. 

 
1. Pengumpulan data sekunder (Ketinggian, Kelerengan, Penggunaan 

lahan, jenis tanah, curah hujan) 

2. Pengolahan data dari berbagai variabel ketinggian, kelerengan, 

penggunaan lahan, jenis tanah, curah hujan. 

3. Overlay dari beberpa variabel agar mendapatkan hasil rawan 

bahaya banjir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 data curah hujan TRMM dengan Dinas Pengairan 
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Gambar 1 menunjukkanpersamaan garis regresilinier antara data 

curah hujan TRMM dengan Dinas Pengairan.Sesuai dengan yang telah 

tercantum pada Tinjauan Pustaka, dari persamaan tersebut, dapat 

dicari nilai korelasinya. Hasil perhitungan korelasi dengan 

menggunakan rumus umum maupun melalui persamaan regresi linier 

menunjukkannilai     
       

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi oleh Guilford,  dapat 

dikatakan bahwa nilai korelasi yang didapatkan di atas termasuk dalam 

korelasi sedang hingga korelasi tinggi 

 
Gambar 2. Rawan bahaya banjir 

Daerah  Potensi  Genangan  tinggi  berada  pada  Kecamatan 

Pamekasan yaitu kelurahan Jelmak, Laden, Patemon, Cungcangcang, 

Partaker, Lawangan Daya, Konang. Daerah-daerah potensi genangan 

tinggi tersebut berada dekat dengan jaringan Sungai seperti Kali Topo, 

Kali Tarokan 1, Kali Tarokan 2, dan lain sebagainya.  Dari data kejadian 

Banjir, area yang tergenang adalah area di Kecamatan kota. Hal ini 

cocok dengan Peta Daerah Potensi Genangan  yang  dihasilkan,  

dimana  tampak  pada  gambar,  area Kecamatan kota Pamekasan  

sebelah barat didominasi oleh area dengan tingkat  potensi  genangan  

yang  tinggi.  Kecamatan  kota Kabupaten Pemekasan memang area 

yang sangat berpotensi tergenang karena memiliki wilayah yang  

relatif  datar  dan  rendah,  curah  hujan  yang  tinggi, jenis  tanah  yang  

kurang  mendukung  terjadinya  infiltrasi,  serta merupakan area 

perkotaan yang padat penduduk sehingga kurang area  resapan  air.   
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Alga coklat mempunyai komponen bioaktiv fukoidan dan alginat 

dengan manfaat yang beraneka ragam.Fukoidan berfungsi sebagai 

herbal alami untuk pengobatan berbagai macam penyakit (anti tumor, 

anti kanker, anti inflamasi dan anti oksidan), sedangkan alginat 

berfungsi sebagai pengental, pembentuk gel dan penstabil 

(alginat).Metode ekstraksi fukoidan dan alginat saat ini tidak 

terintegrasi sehingga tidak efektif, efisiensi penggunaan bahan rendah, 

banyak mengeluarkan limbah, biaya mahal.Metode ekstraksi alginat 

dan fukoidan yang terintegrasi berdasarkan konsep biorefinery dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan bahan, biaya lebih murah, tidak 

banyak limbah. Penelitian biorefineri ekstraksi sequensial fukoidan dan 

alginat didapatkan kondisi optimal terjadi pada suhu 33.75oC, waktu 

58,22 menit, pH 3.07  dengan rendemen fukoidan 0,71%, rendemen 

alginat 29,63%, viskositas intrinsic 448,8 ml/g dan berat molekul 212,6 

kDa dengan nilai desirability 0,806 

Kata kunci:Sargassum cristaefolium, alginat, fukoidan, biorefinery 
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Alga coklat mengandung komponen bioaktiv fukoidan dan alginat 

dengan manfaat dan karakteristik fisika-kimia yang berbeda (Rioux et 

al., 2007; Ale et al. 2011a; Torres et al., 2007; Draget and Taylor, 

2011). Metode ekstraksi fukoidan dan alginat saat ini dilakukan untuk 

tujuan terpisah tidak terintegrasi berdasarkan konsep biorefinery 

industry. Perlakuan asam pada proses ekstraksi fukoidan secara 

simultan merubah garam alginat menjadi asam alginat sehingga tidak 

larut menjadi kontaminan (Kim et al. 2007; Ale et al. 2011a;Sugiono et 

al. 2014). Pada proses ekstraksi alginat perlakuan asam berfungsi 

untuk mengkonversi garam alginat menjadi asam alginat sehingga 

lebih mudah diekstrak. Hal ini menjadi dasar bagi proses biorefinery 

berurutan sebagai ekstraksi fukoidan dan pre-ekstraksi alginat. Dengan 

optimasi proses pada penelitian ini diharapkan dapat menentukan 

kondisi optimal ekstraksi sequensial fukoidan dan alginat dari alga 

coklat Sargassum cristaefolium. 

 
Metode dan tahapan penelitian yaitu meliputi; 1) Ekstraksi alginat 

penentuan titik pusat suhu, waktu dan pH dengan metode dakian 

tercuram berdasarkan respon viskositas intrinsic, 2) Optimasi 

penentuan titik optimal ekstraksi sequensial fukoidan dan alginat 

menggunakan rancangan Box Behnken Design dari metode permukaan 

respon 

 
Penelitian membuktikan bahwa alga coklat Sargassum cristaefolium 

berpotensi sebagai feedstock biorefinery ekstraksi sequensial fukoidan 

dan alginat. Kondisi proses yang optimal terjadi pada suhu 33.75oC 

waktu 58.21 menit, pH 3.07, dengan prediksi rendemen fukoidan 

0.71%, rendemen alginat 29.63%, viskositas intrinsik 448.80 ml/g dan 

berat molekul 212.60 kDa.  

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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Dengan keberhasilan penelitian ini alga coklat Sargassum 

cristaefoliumdapat digunakan sebagai feedstock pada proses ekstraksi 

sequensial fukoidan dan alginat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Ekstraksi sequensial fukoidan dan alginat dari alga coklat 
Sargassum cristaefolium 

  

Pre-treatment 

Powdered 

Extraksi fukoidan  

Ekstraksi alginat Residu alga 

Alginate 

 
Sargassum cristaefolium 

Fukoidan  
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Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah penghasil gabah 

di Madura.Komoditi ini adalah sumber pangan utama masyarakat 

Indonesia pada umumnya, yang menjadi permasalahan nasional. Mutu 

gabah yang kurang baik menjadi salah satu faktor menurunnya 

produktivitas gabah, dengan demikian dibutuhkan suatu analisis mutu 

gabah yang ada di Kabupaten.Permasalahan yang menjadi pokok 

utama penelitian ini adalah bagaimana keadaan mutu gabah petani di 

Kabupaten Pamekasan dan membandingkan dengan mutu SNI gabah 

untuk mendukung swasembada pangan nasional.Tujuan penelitian 

adalah (1) 1. Menganalisis mutu gabah Kabupaten Pamekasan.(2) 
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Membandingkan mutu gabah Kabupaten Pamekasan dengan Mutu 

Gabah Nasional.Jenis penelitian ini adalah deskriptif - kuantitatif,yaitu 

jenis penelitian yang menggabungkan antarapenelitian kuantitatif 

dengan kualitatif. Hasil analisis menyatakan bahwa gabah Pamekasan 

memiliki persentase kuantitatif gabah hampa sebesar 0.9 %, butir 

hijau/kapur 3.2 %, butir kuning/rusak 18.6 % serta butir merah sebesar 

0.3 %.Serta memenuhi persyaratan mutu kualitatif gabah terdiri atas 

empat karakter, yaitu: 1) bebas hama dan penyakit, 2) bebas dari bau 

busuk, asam dan bau lainnya, 3) bebas bahan kimia dan sisa pupuk, 

insektisida, dan fungisida, dan 4) gabah tidak panas. Sehingga sudah 

memenuhi persyaratan SNI standar mutu gabah kelas mutu 

II.Meskipun mutu gabah Kabupaten Pamekasan tegolong baik tetapi 

masih belum mampu untuk mencapai swasembada pangan yaitu 

dengan hasil perhitungan Tingkat Swasembada Pangan Kabupaten 

Pamekasan sebesar 4,4 x       . 

Kata kunci: mutu gabah, Pamekasan 

 

 
Konsumsi beras Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal 

ini mengakibatkan pemerintah harus menyediakan beras dalam 

jumlah besar. Produksi padi dalam negeri masih belum mampu 

mencukupi kebutuhan konsumsi ini. Produksi padi tahun 2016 

berdasarkan angka sementara dari BPS sebesar 79,15 juta ton gabah 

kering giling (GKG). Sedangkan konsumsi beras nasional sekitar 139 kg 

per kapita per tahun. Akibatnya pemerintah harus melakukan 

kebijakan impor beras. 

Selain faktor produksi yang masih belum memadai, faktor kualitas 

gabah yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Pada umumnya, 

varietas padi yang ditanam petani Indonesia memiliki umur tanam 

yang panjang sekitar 4 bulan sehingga dalam setahun dapat 

melakukan pemanenan 2 – 3 kali. Hal ini memiliki kelemahan yaitu 

pada saat panen di musim penghujan kadar air gabah menjadi sangat 

tinggi sehingga kualitas/mutu gabah menurun. Rendahnya mutu gabah 

Latar Belakang 
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ini selain berdampak pada mutu beras yang dihasilkan, juga akan 

berdampak pada harga jual gabah. 

Oleh karena itu, analisis terhadap mutu gabah perlu dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kualitas (grade) gabah yang dihasilkan petani di 

Kabupaten Pamekasan. Produk – produk dalam negeri akan selalu 

mengacu pada Standar Nasional Indonesia sehingga dengan 

mengetahui tingkat mutu produk maka akan dapat menentukan 

pertimbangan harga jual dan perbaikan mutu. Perbaikan ini selalu 

berkaitan dengan proses penanganan pascapanen yang dilakukan 

petani. Oleh karena itu perlu juga dipelajari faktor – faktor yang 

mempengaruhi mutu gabah maupun biji – bijian secara umum. Tujuan 

penelitian ini adalah mengevaluasi mutu gabah di Kabupaten 

Pamekasan, Membandingkan mutu gabah Kabupaten Pamekasan 

dengan mutu gabah Nasional dan Mengetahui tingkat swasembada 

pangan wilayah Kabupaten Pamekasan. 

 
Subyek penelitiannya adalah petani padi yang ada di Kab. 

Pamekasan.Metode penelitian ini adalah deskriptif - kuantitatif, yaitu jenis 

penelitian yang menggabungkan antarapenelitian kuantitatif dengan 

kualitatif (Bungin2007).Analisis kuantitatif dalam penelitian ini untuk 

mendukung analisis kualitatif.Data kuantitatif diperoleh 

denganmengambil sampel padi perwakilan kecamatan di Kab. Pamekasan 

dengan metode purposive sampling (sengaja). Perwakilan kecamatan 

berdasarkan bagian wilayah utara (Kec Waru), selatan (Kec Pademawu), 

barat (Kec Pegantenan) dan timur (Kec Palengaan). Data kualitatif 

dilakukandengan metode wawancara langsung secara mendalam dengan 

informan (Petani). Selain itu diperlukan data sekunder dari Badan Pusat 

Statistik untuk menganalisis tingkat swasembada pangan di Kabupaten 

Pamekasan. 

Analisis data 

1. Penilaian mutu gabah di Kabupaten Pamekasan dengan metode survey 

dan analisis yang disajikan dengan tabulasi data dan penjelasan secara 

deskriptif kualitatif. 

Metode 
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2. Perhitungan tingkat swasembada beras wilayah 

 
1. Penilaian mutu gabah di Kabupaten Pamekasan 

Baik buruknya mutu gabah yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa 

tahapan mulai dari proses budidaya, pemanenan dan penanganan 

pascapanen yang tepat yang didalamnya terdapat faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap mutu gabah tersebut. Berikut hasil analisis 

mutu gabah Pamekasan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data komponen mutu Gabah Pamekasan 

 

 
Gambar 1. Diagram Hasil pengukuran mutu gabah Pamekasan. 

Dari hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan bahwa gabah Pamekasan 

memiliki persentase gabah hampa sebesar 0.9 %, butir hijau/kapur 3.2 

%, butir kuning/rusak 18.6% serta butir merah sebesar 0.3 %. 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada penelitian ini, gabah 

Pamekasan ini sudah memenuhi persyaratan SNI standar mutu gabah 

kelas mutu II karena telah memenuhi 5 dari 7 komponen yang 

disyaratkan yaitu maksimal 14% kadar air, 2% gabah hampa, 5% butir 

hijau/kapur dan 0.5% benda asing. 

 

Hasil dan Manfaat 
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2. Tingkat Swasembada Wilayah 

Dalam perhitungan tingkat swasembada wilayah diperlukan data – 

data sesuai dengan variabel – variabelnya. Berikut merupakan hasil 

identifikasi data tersebut:  

a. Produktivitas Beras (PB) 

Di Kabupaten Pamekasan terdapat dua macam lahan pertanaman 

padi yaitu padi lahan sawah dan padi yang dihasilkan dari lahan 

yang berupa ladang.Memang untuk karakteristiknya terutama 

kandungan air tanah lebih tinggi pada lahan sawah daripada 

ladang meskipun lahan sawah dan ladang di Kabupaten 

Pamekasan secara khusus dan Pulau Madura secara umum 

merupakan sawah dan ladang tadah hujan, sehingga produktivitas 

padinya juga sangat bergantung pada kondisi tersebut. 

Nilai produktivitas beras ini didapat dari perhitungan jumlah total 

produksi padi Kabupaten Pamekasan dibagi luas panen tanaman 

padi sehingga diperoleh angka sebesar 48,37 Kw/Ha. 

Tabel 6. Luas Panen dan Rata – rata produksi Padi Kabupaten 
Pamekasan 2017 

No Jenis Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) 

1 Padi Sawah 21.985 21.985 1.100.438 

2 Padi Ladang 9.303 9.303 413.023 

 Total 31.288 31.288 1.513.461 

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan, 2018 

b. Luas Panen (LP) =  31.288  Ha 

Luas tanam dan panen lahan sawah lebih tinggi pada lahan sawah 

daripada ladang sehingga hasil produksinyapun lebih tinggi pada 

lahan sawah.Seperti yang tersaji pada tabel di bawah di atas. 

c. Jumlah Penduduk  

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk bisa 

berfluktuatif bisa menurun ataupun meningkat.Karena nilai 

mortalitas lebih banyak daripada natalitas maka jumlah penduduk 

relative lebih sering meningkat.Menurut data berikut jumlah 
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penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 863.004 jiwa. Berikut 

penyajian tabelnya: 

Tabel 7.  Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 

 
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan, 2018 

d. Kebutuhan Fisik Minimum Beras 

Menurut Wibowo (2016) Kebutuhan Fisik Minimal beras dihitung 

dari kebutuhan beras tiap orang sebesar 3,769 Kg/Bulan. 

Sedangkan untuk tiap tahun sebesar 45,228 Kg/Tahun. 

e. Nilai Pembagian antara Luas Panen dengan Jumlah Penduduk 

   
  

  
  

      

       
                 

f. Luas lahan yang diperlukan untuk swasembada 

   
              

  
  

              

     
  8.029 Ha 

g. Tingkat Swasembada Wilayah 

     
 

 
  
     

     
             

Menurut penghitungan Tingkat Swasembada Pangan Kabupaten 

Pamekasan sebesar 4,4 x       maka termasuk dalam Kabupaten 

yang tidak mampu untuk mencapai swasembada pangan 

dikarenakan jumlah penduduk melebihi batas optimal sedangkan 

luas lahan dan produktifitas padinya tergolong sangat rendah.  
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3.Usulan Strategi untuk Mencapai Swasembada Pangan 

a. Dengan tegas mengurangi konversi lahan pertanian pangan 

menjadi lahan non pertanian. 

Semakin sempitnya lahan pertanian akan mengurangi daya dukung 

lahan pertanian terhadap tekanan jumlah penduduk yang semakin 

bertambah seperti yang terjadi saat ini. Akibatnya ketersedian 

pangan tidak imbang dengan besarnya jumlah penduduk sehingga 

swasembada pangan tidak akan tercapai dan jika dibiarkan terus 

menerus akan berdampak pada suatu wilayah hingga skala 

nasional, sehingga akan sangat buruk jika membuka impor terus 

menerus dan ketergantungan terhadap Negara lain. 

b. Penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran teknologi 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).Dalam PTT, petani diajak 

untuk menerapkan komponen teknologi dasar dan teknologi 

pilihan, diantaranya introduksi sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo) 

dan varietas unggul baru (VUB) padi.Baik benih padi hasil 

persilangan maupun bantuan benih dari pemerintah. 

c. Mengoptimalkan lahan sawah dan ladang untuk pertanaman padi 

dengan adanya saluran irigasi 

d. Menyempurnakan data yang digunakan dalam peningkatan 

produksi untuk mencapai swasembada pangan agar lebih akurat 

sehingga analisis yang telah dibuat sesuai dengan kondisi aktual di 

lapang. 

Mewujudkan swasembada pangan memerlukan perencanaan dan 

implementasi program secara baik dan benar. Sementara itu, 

perencanaan yang baik akan dihasilkan dari ketersediaaan data 

yang akurat, dalam hal ini sering terjadi perdebatan mengenai 

keakurasian data produksi dan pemanfaatan (konsumsi) 

komoditas padi, jagung, dan kedelai dalam negeri. Diketahui set 

data tersebut sering tidak konsisten sehingga menghasilkan angka 

surplus yang sangat berlebihan, yang tidak sesuai dengan kondisi 

riil (stok dan dinamika harga) komoditas tersebut. 
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Permasalahannya, apakah data produksi pangan terutama 

padi/beras over-estimated atau angka konsumsi beras yang under-

estimated. Dengan kualitas data seperti ini, dikhawatirkan upaya 

pencapaian swasembada pangan tersebut tidak didukung 

perencanaan yang baik, yang akan menghasilkan inkonsistensi 

antara data yang dilaporkan dan kenyataan baik di lapangan 

maupun di pasar/masyarakat (Heriawan et all, 2015) 

e. Mengoptimalkan Diversivikasi Pangan atau Penganekaragaman 

Pangan Lokal. 

Menghimbau kepada seluruh pemerintah dan jajarannya, 

masyarakat pada umumnya agar kembali pada kearifan lokal 

dimana setiap daerah mempunyai ciri khas pangan sesuai dengan 

karakteristik alam dan budayanya.Sehingga tidak terus bergantung 

pada padi/beras saja tetapi juga pada substitusi bahan pangan 

lainnya.Contohnya jagung, ketela pohon, sagu, dan sebagainya. 
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Kecamatan Pegantenan  merupakan salah satu  Kecamatan dari 13 

Kecamatan di Kabupten Pamekasan. Kec. Pegantenan 

mengembangkan tanaman durian selain tanaman padi, jagung, 

tembakau alpukat dan rambutan. Jumlah tanaman durian terbanyak 

yakni 16.950 tanaman dengan produksi 5.400 kwintal/tahun.Tujuan 

penelitian adalah Untuk mengetahui pendapatan usahatani durian, 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

agribisnis durian di Kecamatan Serta menentukan Prioritas strategi 

pengembangan agribisnis durian di Kecamatan Pegantenan Kabupaten 

Pamekasan.Dari hasil penelitian didapatkan  Rata -rata pendapatan 

petani durian sebesar Rp. 9.191.012/ musim.dengan besarnya biaya 

rata-rata yang dikeluarkan petani dalam satu kali musim Rp 196.969/ 

tahun. Berdasarkan hasil Identifikasi Faktor-Faktor Agribisnis Durian 
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yaitu Subsistem penyedia sarana produksi, Subsistem usahatani, 

Subsistem Pengolahan, Subsistem Pemasan dan subsistem penunjang 

.Strategi  pengembangan agribisnis durian yaitu Subsistem usahatani 

(0,277), Subsistem sarana produksi pertanian (0,242), Subsistem 

Pemasaran (0,236), Subsistem agroindustri (0,161) dan subsistem 

sarana penunjang (0,084).  

Kata kunci:Agribisnis, strategi pengembngan, durian 

 

 
Permasalahan mendasar dalam pengembangan agribisnis durian di 

Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan  yakni (1) dari segi 

budidaya pada umumnya pola usahatani petani durian masih 

tradisional, (2) Pemeliharaan tanaman hanya sebatas pembersihan 

gulma, sedangkan pemeliharaan lainnya seperti pemupukan, 

pengendalian hama dan penyakit tidak dilakukan, (3) Produk durian 

hanya dijual dalam bentuk buah saja, tidak ada pengolahan ataupun 

diversifikasi produk (4) Kurangnya akses petani dalam melakukan 

pemasaran hasil,  (5) Kurangnya keterkaitan antara stakeholders yang 

terlibat dalam kegiatan pengembangan agribisnis durian di 

Pegantenan. 

 

 
Untuk mengetahui pendapatan usahatni durian maka dilakukan 

Analisis usahatani dengan menghitung  

Π=TR-TC........................................(1) 

Untuk menentukan Strategi pengembangan agribisnis durian dengan 

menggunakan anlitic hirarcy proses yaitu dengan menentukan  

1. Vaktor Eigen  
 

2. Faktor prioritas 
 
 

Metode 

Latar Belakang 



74 
 

3. Perhitungan nilai Eigen Maks 
 

1.  
4. Indeks Inkonsistensi 

 
5. Rasio Inkonsistensi 

 
 

 

 
Penerimaan petani durian didapatkan dari jumlah produksi buah 
durian per tahun dikalikan dengan harga yang berlaku yaitu Rp. 
15.000. Rata-rata penerimaan yang diperoleh petani dari hasil 
usahatani durian adalah Rp 9.387.981 dengan besarnya biaya rata-rata 
yang dikeluarkan petani dalam satu kali musim Rp 196.969. Sehingga 
total pendapatan tiap musim didapatkan rata-rata sebesar Rp. 

9.191.021. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hirarcy strategi pengembangan agribisnis durian sebagai 
komoditas unggulan Madura 

Penentuan Strategi Pengembangan agribisnis durian sebagai 
komoditas unggulan di Madura. Berdasarkan hasil pembobotan faktor 
strategi agribisnis Durian sebagai komoditas unggulan madura 
didapatkan 5 strategi pengembangan yaituSubsistem usahatani 
(0,277), Subsistem sarana produksi pertanian (0,242), Subsistem 
Pemasaran (0,236), Subsistem agroindustri (0,161) dan subsistem 
sarana penunjang (0,084). 
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Petani di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Pakong 

banyak memanfaatkan lahan miring untuk dijadikan lahan 

pertanian.Dalam pemanfatan lahan miring untuk usahatani tanaman 

pangan diperlukan perlakukan khusus salah satunya dengan usahatani 

konservasi.Permasalahan yang menjadi pokok utama penelitian ini 

adalah para petani mayoritas sudah menerapkan kaidah konservasi 

dengan tingkatan yang berbeda-beda.Sehingga perlu dikaji faktor yang 

mempengaruhi tingkat penerapan usahatani konservasi dan 

dampaknya terhadap produksi tanaman padi.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu regresi nonlinier berganda.Variabel 

usahatani konservasi meliputi pembuatan terasiring, pembuatan 

saluran resapan, penanaman tanaman penguat teras, pembuatan 

saluran pembuangan air dan pemanfaatan atau penggunaan mulsa 
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alami. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap tingkat penerapan usahatani konservasi 

pada tanaman padi di lahan miring yaitu pendidikan nonformal 

(keikutsertaan kelompok tani), kemiringan lahan, pengetahuan cara 

dan pentingnya usahatani konservasi dan pengetahuan pentingnya 

usahatani konservasi.Tingkat penerapan usahatani konservasi di lahan 

miring berpengaruh positif dan nyata terhadap peningkatan 

produktivitas tanaman padi dengan tingkat kesalahan dengan tingkat 

kesalahan 20%. 

Kata kunci:Pengambilan keputusan, usahatani konservasi, lahan 

miring 

 

 
Pemanfaatan lahan miring yang digunakan untuk usahatani tanaman 

semusim khususnya padi diperlukan adanya perlakuan lahan salah 

satunya usahatani konservasi yang bertujuan untuk menjaga 

kesuburan lahan dan mencegah adanya erosi yang berpengaruh 

terhadap produktivitas tanaman padi.Para petani mayoritas sudah 

menerapkan kaidah konservasi dengan tingkatan yang berbeda-beda 

sehingga perlu dikaji faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan petani dalam menerapkan usahatani konservasi dan 

dampaknya terhadap produkasi padi. 

 

 
Tingkat Penerapan usahatani konservasi di daerah penelitian yaitu 

meliputi: 

1. Pembuatan teras 

2. Pembuatan saluran resapan 

3. Penanaman penguat teras 

4. Pembuatan saluran air 

5. Penggunaan mulsa alami 
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Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan 

konservasi digunakan analisis regresi liner berganda. Model fungsi 

penerapan adopsi usahatani konservasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Y= α0 + α1X1 + α2 X2+ α3 X3 + α4X4 + α5X5 + α6 X6 + α7X7 + α8X8 + u (1)  

Dimana Y adalah adopsi konservasi, X1 adalah luas lahan (ha), X2 

adalah umur petani (tahun), X3 adalah pendidikan formal, X4 adalah 

pendidikan non formal, X5 adalah kemiringan lahan, X6 adalah 

pengetahuan usahatani konservasi, X7 adalah pengetahuan cara 

konservasi, X8 adalah pengetahuan pentingnya konservasi.  

 
Tingkat penerapan usahatani konservasi dengan kategori tinggi 

sebesar 65,38% dari total responden artinya mayoritas petani sudah 

mengerti pentingnya konservasi pada lahan miring.Faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap tingkat penerapan usahatani konservasi 

pada tanaman padi di lahan miring yaitu pendidikan nonformal 

(keikutsertaan kelompok tani), kemiringan lahan, pengetahuan cara 

dan pentingnya usahatani konservasi dan pengetahuan pentingnya 

usahatani konservasi.Tingkat penerapan usahatani konservasi di lahan 

miring berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman padi 

dengan tingkat kesalahan 20%. 

Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Produksi 

Variabel t-hitung Sig 

Konstanta 7,175 .000 
Benih 1,189 .241 
Pestisida -0,339 .737 
Pupuk anorganik 1,920** .061 
Pupuk organik 3,208** .002 
Tenaga kerja 3,269** .002 
Tingkat adopsi 
inovasi 

1,600* .117 

   = 0,625,  Statisitik Fhitung = 12,515 
Ftabel   = 3,230 (tingkat kesalahan 1%) 
Ttabel= 1,675 (**tingkat kesalahan 10%) 
Ttabel   = 1,298 (*tingkat kesalahan 20%) 
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Manfaat dalam penelitian ini adalah adanya informasi bagi petani 
terkait tentang pentingnya usahatani konservasi dari aspek lingkungan 
serta dampak terhadap produktivitas tanaman padi. 
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Di Pamekasan muncul sebuah gerakan untuk mewujudkan Pamekasan 

yang Islami, yang dikenal dengan Gerbang Salam (gerakan 

pembangunan masyarakat Islami).Gerakan ini lahir dari respon umat 

Islam Pamekasan terutama para elit ulama terhadap persoalan sosial 

yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam di tengah 

kondisi Pamekasan yang memilik potensi keagamaan yang sangat 

banyak. Disisi yang lain, zaman reformasi dan terbukanya otonomi 

daerah menjadi pintu yang memungkinkan gerakan ini berkibar di 

wiliyah yang lebih luas, mulai dari pendekatan kultural maupun 

struktural melalui kebijakan politik daerah. Namun dalam 

perjalanannya selama satu dekade lebih, Gerbang Salam belum 

terlaksana secara optimal.Padahal Pamekasan sudah memiliki banyak 

perangkat dan potensi yang mendukung,   salah satunya adalah 
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Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’ah Islam (LP2SI) yang 

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa kendala-kendala yang 

menyebabkan pelaksanaan Gerbang Salam belum optimal serta 

bagaimana rumusan untuk optimaliasi gerakan ini. Dengan 

menggunakan metode kualitatif, maka data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur.Sampel diambil dari LP2SI sendiri sebagai lokomotif dari 

Gerbang Salam, pemerintah daerah, tokoh, dan akademisi.Data 

dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural.Penelitian ini 

lebih difokuskan pada teori fungsionalisme dalam perspektif Talcot 

Persoon dan Robert K. Merton. Dari Parson akan diambil teori AGIL 

(adaftation, goal attainment, integration, dan laten). Dan dari Robert 

K. Merton akan diambil pemikiran berupa fungsi, disfungsi, fungsi 

manifest dan fungsi laten. 

Melalui analisis AGIL diketahui bahwa sistem sosial yang dibangun 

berdasarkan pada nilai-nilai keislaman mengalami kehilangan 

keseimbangan.Hal itu dikarenakan bagaian-bagian tersebut sudah 

mengalami disfungsi, terutama pada fungsi goal attainment dan 

integration. Sehingga pelaksanaan gerbang salam tidak berjalan 

optimal. 

Kata kunci : Optimalitas, Gerbang Salam 

 

 
Pamekasan memunculkan gerakan menuju Pamekasan yang Islami, 

yang dikenal dengan konsep Gerbang Salam (gerakan pembangunan 

masyarakat Islami).Sebagai respon terhadap persoalan sosial yang 

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam di tengah kondisi 

Pamekasan yang memilik potensi keagamaan yang sangat 

banyak.Namun dalam perjalanannya selama satu dekade lebih, 

Gerbang Salam belum terlaksana secara optimal. Padahal Pamekasan 

sudah memiliki banyak perangkat dan potensi keagamaan yang 
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mendukung,   salah satunya adalah Lembaga Pengkajian dan 

Penerapan Syari’ah Islam (LP2SI) yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Pamekasan 

 

 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data- data dikumpulkan dengan 

wawancara  sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data 

sekunder. Lalu dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural 

dalam perspektif Talcot Persoon dengan penekanan pada teori AGIL 

(adaftation, goal attainment, integration, dan laten) 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Teori AGIL terhadap struktur sosial yang berlaku secara 

fungsional 

Berdasarkan Analisis fungsionalisme struktural dapat dipetakan 

tentang sistem sosial dalam pelaksanaan gerbang salam sebagaimana 

gambar tersebut diatas .analisis teori tersebut memperlihatkan adanya 

struktur dalam sistem sosial yang berlaku secara fungsional. Para elit 

lokal masyarakat memiliki fungsi adaptasi, Pemeritah daerah dalam hal 

ini adalah bupati memeliki fungsi pencapai tujuan, komitmen bersama 

dan nilai-nilai agama memiliki fungsi integrasi, dan LP2SI sebagai 

pemelihara pola. 

Struktur itu mengalami disfungsi sehingga terjadi ketidak seimbangan 

dalam sistem sosial yang ingin dicapai berdasarkan nilai-nilai agama, 

terutama pada fungsi pencapai tujuan yang menjadi penentu dalam 

memobilisi sistem sosial. 

L  I 

 LP2SI Komitmen/nilai agama  

Elit Lokal Pemerintah 

A  G 
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Sehingga ditemukan kendala dalam upaya optimalisasi gerbang salam, 

yaitu : 

1. Kurangnya komitmen semua pihak, terutama dari pemerintah 

dalam hal ini adalah kepemimpinan daerah untuk benar-benar 

serius menggerakkan Gerbang Salam. 

2. Dana yang diberikan relatif kecil untuk sebuah gerakan yang 

besar. Padahal gerakan ini memiliki skala yang besar terkait 

dengan gerakan merubah mental yang membutuhkan waktu 

yang lama. 
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Menstruasi merupakan siklus yang terjadi pada seluruh wanita setiap 

bulan. Saat menstruasi ada beberapa wanita nyang mengalami nyeri 

menstruasi yang biasa disebut dymenorrea. Dymenorea yang yang 

sering terjadi pada wanita adalah dismenorea primer. Penyebab 

Dismenorea primer belum diketahui secara jelas, rahim (uterus) pada 

wanita yang menglami dismenorea tetap normal. Namun ada 

beberapa riwayat yang dapat memicu terjadinya dismenorea antara 

lain usia pertama kali mentruasi, lama menstruasi, kebiasaan olah raga 

dan riwayat keluarga (keturunan). 

Desain Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk studi kasus tunggal 

dengan satu karakteristik (satu lokasi). Responden adalah semua 

wanita yang mengalami menstruasi.Proses analisis penelitian ini 

bersifat induktif, dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, diskusi kelompok 
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terfokus, dan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan 

pemantapan data.  

Semua data dan informasi yang diperoleh dianalisis. Setiap data yang 

diperoleh akan dikomparasikan, setiap unit atau kelompoknya untuk 

melihat keterkaitan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain  itu  

penelitian  juga  memperoleh  informasi  tentang  Karakteristik wanita 

dengan dysmenorea. 

Kata Kunci :Jus Kulit Buah naga, Dismenorea. 

 

 
Nyeri haid (dismenorea) umumnya dirasakan sebagian wanita pada 

awal masa menstruasi.Pada beberapa wanita, rasa sakit di bagian 

bawah perut ini tidak begitu terasa hingga mereka tetap dapat 

beraktivitas seperti biasa. Namun sebagian lain merasakan nyeri yang 

tidak tertahankan hingga tidak mampu melakukan apapun.. 

Pada wanita yang mengalami nyeri haid atau dismenorea tampaknya 

ada penumpukan prostaglandin dalam jumlah yang terlalu banyak, 

atau rahim mungkin ekstra sensitif terhadap prostaglandin.Hal ini 

dapat menyebabkan rahim berkontraksi lebih keras. Hal ini akan 

mengurangi suplai darah ke rahim dan menyebabkan rasa sakit. 

Dismenorea dapat dikurangi secara farmakologis dan non 

farmakologis. Secara nonfarmakologis diantaranya istirahat yang 

cukup, relaksasi dalam atau yoga, melakukan aktivitas fisik seperti olah 

raga, bersepeda dan senam aerobik, akupresure, mandi dengan air 

hangat, kompres dengan kantong air panas (buli-buli) / hangat pada 

bagian yang terasa nyeri, serta mengonsumsi minuman herbal seperti 

jus kulit buah naga yang mengandungzat pentacyclic, triyepene, dan 

taraxast yang dapat membuat lentur pembuluh darah anda. 

 

 
Penelitiandilakukansecaraeksperimental yang 

dalampelaksanaannyadilakukandalamjangkawaktusetahun.Melakukan 

pengukuran skala nyeri pada wanita dengan dismenorrea, sebelum 

Metode 

Latar Belakang 

http://www.alodokter.com/nyeri-haid


86 
 

diberi perlakuan mengkonsumsi jus kulit buah naga menggunakan 

atau tanpa menggunakan susu.Setelah dilakukan perlakuan yang 

pertama dilakukan pengukuran skala nyeri.Pengukuran skala nyeri 

dilakukan saat wanita sedang mengalami dismenorea. 

Setelah semua data terkumpul kemudian peneliti melakukan 

analisisbivariat yang terdiri dari dua variabel dimana terdapat satu 

variabel bebas (konsumsi jus kulit buah naga) dan satu variabel terikat 

(nyeri saat mentruasi) dengan tabulasi silang. 

 

 
Hasil eksperimen setelah penderita mengkonsumsi jus kulit buah naga 

diperoleh data bahwa ada penurunan tingkat skala nyeri setelah 

mengkonsumsi jus kulit buah naga saat mengalami dismenorea.Kulit 

buah naga yang bersisik tersebut dipercaya mengandung zat 

pentacyclic, triyepene, dan taraxast yang dapat membuat lentur 

pembuluh darah anda, sehingga darah akan mengalir dengan lancar ke 

seluruh tubuh. Jika pembuluh darah anda lentur, maka pembuluh 

darah tak mudah pecah meskipun mendapatkan tekanan yang kuat 

dari jantung.Lenturnya pembuluh darah juga mampu mengurangi rasa 

nyeri di awal menstruasi.
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1. Gejolak santri terhadap putusan 2tahun penjara terhadap kasus 
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2. Dampak Positif dan Negatif santri Terhadap Putusan 2 Tahun 
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Purnama (AHOK). GLOBAL, Jurnal Nasional Terakreditasi 

 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada 

gejolak santri, untuk mengetahui dampak negatif dan dampak positif 

yang terjadi pada gejolak santri Pondok Pesantren Betet Pamekasan 

terhadap putusan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Persepsi para santri 

dan ustad pondok terhadap vonis 2 tahun Ahok di penjara dimana 
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agama digunakan sebagai sesuatu yang sangat kita cintai, dan ketika 

sesuatu itu di lecehkan atau dihina oleh orang lain maka akan 

menyakiti hati pengikutnya. Dengan demikian, Ahok memang benar 

menistkan agama karena telah menyakiti hati banyak pihak yang 

menganut agama tersebut. Dampak negatif akan menimbulkan 

kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang 

terbuka, toleran dan beragam. Kasus Ahok sebagai korban dapat 

meningkatkan ekstremisme dan politik yang mengunakan identitas 

agama. Sedangkan dampak positif yaitu sebagai pelajaran untuk para 

calon pemimpin sehingga akan berhati-hati untuk berorasi ketika 

melakukan kampanye, dan dengan adanya putusan vonis menyatakan 

bahwa terdapat hukuman bagi para penistaan agama. 

Kata kunci:Penistaan agama, Persepsi Santri Pondok, Putusan kasus 

vonis 

 
Kisruh atas kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap 

menista agama oleh sebagian kelompok menjadi bola liar dan makin 

tak terkendali. Hal inilah yang dituntut oleh kelompok tersebut melalui 

beberapa demo untuk datang melontarkan berbagai tuntutan 

terhadap Ahok. 

Tindak pidana penodaan agama sebagaimana yang dirumuskan pada 

Pasal 156a huruf a KUHP merupakan tindak pidana yang ditujukan 

terhadap agama (againts), maksudnya adalah benar-benar 

membahayakan kepentingan agama dan yang diserang secara lansung. 

Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung 

kepada agama. Dapat dimengerti bahwa kepentingan “rasa 

keagamaan” menjadi suatu hal penting untuk dilindungi. 

Menurut hakim, Ahok telah memenuhi unsur-unsur penodaan 

agama.Video dan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut 

adalah bukti tak terbantahkan bahwa Ahok pernah mengaitkan Surat 

Al Maidah ayat 51 dengan kata dibohongi. Sehingga hal ini akan 

menimbulkan kesenjangan sosial khususnya penganut agama Islam. 
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Masyarakat akan semakin tidak mempercayai hukum dan penegakan 

hukum. Di sisi lain, akan tumbuh subur penodaan terhadap agama, 

disebabkan praktik hukum yang tidak berjalan dengan prima. 

Hukuman ringan apalagi bebas terhadap pelaku penodaan agama 

sangat bertentangan dengan makna filosofis perlindungan agama. 

(Mertokusumo :2001) 

Madura merupakan pulau yang sangat agamis, terbukti dengan 

banyaknya pondok pesantren yang tersebar di seluruh pulau 

Madura.Sehingga karena berbasis pesantren pulau Madura sangat 

dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama.Sehingga dalam kehidupan 

social.Politik dan budaya sangatlah dipengaruhi oleh tokoh agama 

tersebut, yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat 

Madura pada umumnya. 

Begitu juga dengan kasus kisruh ahok yang terjadi saat ini, tentunya 

sangatlah berpengaruh besar terhadap masyarakat Madura yang 

notabennya dibawah komando para kiyai tentang penistaan agama. 

Terbukti denga hadirnya para santri madura demo besar pada tanggal 

12 Desember 2016 yang juga merupakan perintah para kiyai. Bukan 

hnya itu dipulau Madura sendiri papra relawan banyak yang peduli 

dan prihatin terhadap kasus tersebut dengan malakukan penggalangan 

dana guna untuk membantu para demonstran di Jakarta. Bahkan tak 

sedikit media yang memberitakan masing-masing daerah di Madura 

juga melakukan orasi terhadap kasus tersebut. 

Tentunya putusan ahok yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi 

setempat sangatlah berpengaruh besar terhadap kehidupan 

masyarakat Madura pada umumnya dan pondok pesantren di Madura 

pada khususnya. 

 

 
Dari pokok masalah atau fokus masalah yang diteliti, dapat dikatakan 

penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu yang berkaitan dengan “Dampak Putusan Kasus Penistaan Agama 

Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Terhadap Pndok pesantren di 
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Madura”. Sehingga dengan metode kualitatif ini peneliti  

mengumpulkan data-data dari kasus secara menyeluruh untuk 

mengungkap, mempertegas dan menemukan hal yang baru bahkan 

solusi terhadap permasalahan tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data.Peneliti sebagai key instrument (alat peneliti 

utama), maka kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif 

mutlak diperlukan.Peneliti hadir sebagai pengamat yang berperan 

secara lengkap selama berada di tempat subyek. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil 

wawancara maupun dari hasil observasi peneliti di lapangan.Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dengan 

Para Kiyai dan santri, serta data dari hasil observasi di pondok 

tersebut.Adapun aksi dari observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

keikutsertaan peneliti dalam interaksi tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data dalam bentuk tertulis yang 

merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku, jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi.Sumber data sekunder pada penelitian ini 

adalah dari dokumen profil sejarah Pondok pesantren di madura, 

Dokumen Rencana Strategis. 

Langkah yang ditempuh dalam analisis data di Pondok pesantren di 

Madura adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan 

teliti dari hasil penelitian selama pengumpulan data yaitu cheeking, 

pengorganisasian data dan klasifikasi data sesuai dengan fokus 

penelitian.Peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu analisis 

data yang dilakukan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan data 

yang diperoleh, dalam menganalisis data peneliti menggunakan 

bahasanya sendiri yaitu untuk mengungkapkan hasil penelitian 

berdasarkan pengetahuan namun demikian tetap mengarah pada 

temuan penelitian di Pondok pesantren di Madura.Dari hasil 

penafsiran tersebut kemudian disusun kesimpulan. 
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Untuk mengecek data penelitian di Pondok pesantren yang ada di 

Madura yang sudah terkumpul, apakah sudah benar-benar valid dan 

bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti harus meninjau kembali 

secara cermat dan teliti agar penelitian ini tidak terjebak pada simbolik 

dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti antara lain: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

b. Ketekunan Pengamatan 

c. Triangulasi 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren di 

Madura adalah serangkaian kegiatan atau proses penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dalam upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian.Berikut ini adalah tahap-tahap penelitiannya: 

a. Tahap Pra-Penelitian; terdiri dari membuat usulan penelitian, 

menentukan lapangan penelitian (proposal), mengajukan 

perizinan kepada LP2M Universitas Islam Madura dan 

mengusulkan perangkat penelitian. 

b. Proses Penelitian; persiapan diri dan mulai memasuki lapagan 

penelitian, terjun secara langsung ke Pondok pesantren di Madura 

yang sudah di ambil sampelnya sebagai lokasi penelitian untuk 

mengumpulkan data baik melalui informasi atau dokumenter yang 

berkaitan dengan tema penelitian. 

c. Melakukan Analisis Data; setelah data yang terkumpul dari hasil 

data yang di peroleh Pondok pesantren kemudian dianalisis 

dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. 

Penyusunan Laporan; laporan penelitian adalah merupakan 

laporan ilmiah, untuk itu maka harus dibuat secara sistematis dan 

logis pada setiap bagian, sehingga pembaca mudah memahami 

langkah-langkah yang telah ditempuh dalam 

penelitian.Penyusunan laporan berisi kerangka dan isi laporan 

hasil dari penelitian.Adapun teknik dan strategi laporan ini 

berpedoman pada SIMLITABMAS DIKTI. 
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1. Persepsi para santri dan ustad terhadap putusan vonis 2 tahun 

penjara terhadap Ahok yang memberikan berbagai respon dan 

persepsi dan masyarakat mengenai putusan vonis terhadap Ahok. 

Persepsi para santri dari putusan vonis Ahok atas kasus penistaan 

agama dimana agama digunakan sebagai sesuatu yang sangat kita 

cintai, dan ketika sesuatu itu di lecehkan atau dihina oleh orang 

lain maka akan menyakiti hati pengikutnya. Dengan demikian, 

Ahok memang benar menistkan agama karena telah menyakiti 

hati banyak pihak yang menganut agama tersebut. 

2. Dampak negatif dari putusan vonis 2 tahun Ahok di penjara 

dampak yang ditimbulkan dianggap sebagai pimpinan regional 

dalam hal demokrasi dan keterbukaan. Keputusan yang diberikan 

hasil dari vonis dimana keputusan yang diberikan akan 

menempatkan poisis dalam bahaya dan menimbulkan 

kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat 

yang terbuka, toleran dan beragam. Kasus Ahok sebagai korban 

dapat meningkatkan ekstremisme dan politik yangmengunakan 

identitas agama.Putusan pengadilan memiliki dampak di luar asa 

keadilan bagi satu individu dengan kemenangan untukintoleransi 

dan pertanda buruk pada hal-hak minoritas. 

3. Dampak positif dari vonis 2 tahun Ahok di penjara didapatkan 

beberapa pengaruh yang positif untuk menguji jiwa 

kepemimpinan dan konsekuensi dari pemimpin, kemampuan dan 

menerima dari keputusan hukum, dengan kejadian ini maka tidak 

ada lagi tempat untuk para penghina maupun penista agama dan 

keputusan vonis yang diberikan menjadi sinyal sebagai bentuk 

ketakutan untuk para pelanggar hukum yang dimana proses 

hukumnya masih belum terselesaikan. 

 

 

 

 

Hasil dan Manfaat 
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Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan 

renungan bagi masyarakat Khususnya parapemimpin dalam 

bercakap dan bertindak, dan dapat memberikan dampak positif 

atau hikmah yang biasa dipelajari dari kasus ini. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti yang tertarik 

meneliti Sosial Humaniora-Seni Budaya Pendidikan. 

4. Bagi perguruan tinggi dapat memberikan kontibusi terhadap ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan social dan politik serta dapat 

dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan  

penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 



96 
 

 
 
 
 

 

EVI MALIA 
Akuntansi / FE 
Universitas Islam Madura 
malliephie@gmail.com 
 

HANAFI 
Akuntansi / FE 
Universitas Islam Madura 
Afi_hanafi13@yahoo.co.id 

 

Malia, Evi dan Hanafi.2018. Analisis Partisipasi Desa Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Pantai 9 Menuju Visit Sumenep 

2018.CIASTECH 2018. 203 – 211 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 

kontribusi Desa dalam mengembangkan  wisata Pantai 9 menuju “Visit 

Sumenep 2018”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, metode pengumpulan data memakai triangulasi 

sedangkan analisis datanya menggunakan teori miles and hubberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Desa dalam 

mengembangkan objek wisata Pantai 9 dalam rangka menyukseskan 

program Visit Sumenep 2018 dibagi atas tiga macam, yang pertama 

adalah partisipasi masyarakat desa, yang kedua adalah alokasi dana 

desa dan yang ketiga adalah partisipasi pemerintah dalam melibatkan 

Pantai 9 untuk menyukseskan program Visit sumenep 2018 . 

Partisipasi masyarakat menggunakan teori oekley yaitu partisipasi fisik 

berupa kemudahan transportasi, partisipasi dana berupa dana CSR 

yang diberikan oleh perusahaan yang beroperasi di desa Bringsang, 

partisipasi buah pikir yang berupa tour guide dan partisipasi 

keterampilan yang belum nampak di Pantai 9, dimana keempat 

partisipasi tersebut masih dikategorikan minim dan belum dilakukan 

Ringkasan Eksekutif 

HKI dan Publikasi 

Peneliti 
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secara optimal. Sedangkan alokasi dana desa yang dikeluarkan untuk 

pengembangan Pantai 9 masih dilakukan sejak tahun 2018 yaitu sejak 

Pantai 9 menjadi milik BUMDes. Partisipasi pemerintah dalam hal 

melibatkan Pantai 9 adalah dengan memasukkan Pantai 9 ke dalam 

datar destinasi wisata visit sumenep 2018.  

Kata kunci : Desa, Dana Desa, Masyarakat, Wisata 

 

 
Pemerintah kabupaten sumenep pada tahun 2018 merencanakan akan 

menjadikan Sumenep sebagai kota pariwisata, hal tersebut tercantum 

dalam program Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bernama “Visit 

Sumenep 2018”. Setiap kecamatan bahkan setiap desa berlomba-

lomba memanfaatkan potensi desanya untuk dijadikan objek wisata. 

Objek wisata sumenep terdiri atas Wisata Religi, Wisata Alam, Wisata 

Sejarah, Wisata Edukasi, Wisata Industri Kreatif dan Wisata Kuliner. 

Pantai 9 (Pantai sembilan) merupakan objek wisata baru yang ada di 

kabupaten sumenep. Pantai 9 terletak di kepulauan gili genting 

tepatnya di desa bringsang kecamatan gili genting, salah satu pulau 

yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Pantai tersebut masih dalam 

tahap pengembangan. Wisatawan lokal dari daerah Sumenep sendiri 

sudah banyak yang mengetahui lokasi wisata tersebut, akses 

transportasi menuju pulau gili genting juga sangat mudah, karena 

disana sudah padat penduduk. Pengembangan wisata pantai 9 

tentunya sangat tepat dengan program pemerintah kabupaten 

sumenep yaitu visit sumenep 2018. 

Sumenep dalam menghadapi “Visit Sumenep 2018” tentunya banyak 

dana yang dikeluarkan dalam APBD. Kewenangan desa bisa 

dimanfaatkan secara maksimal oleh Kabupaten Sumenep dalam 

mensukseskan program tersebut. Bagi desa yang memiliki objek wisata 

yang menarik dapat menggunakan dana desa dalam mengembangkan 

potensi wisata desa Pemerintah Desa Kabupaten Sumenep. Kita 

sebagai masyarakat dapat mengetahui apa saja mengenai program 

desa termasuk pengalokasian dana desa dan peruntukannya melalui 

Latar Belakang 
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innfografik desa. Begitupula untuk mengetahui apakah desa tersebut 

turut serta dalam mensukseskan program Pemerintah Kabupaten 

Sumenep yang bertajuk “Visit Sumenep 2018” dapat dilihat dari objek 

wisata yang ada di Desa tersebut beserta pendanaannya dalam 

Infografik Desa. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ 

Bagaimanakah partsipasi desa dalam mengembangkan potensi wisata 

desa pantai 9 menuju “Visit Sumenep 2018”?. 

 

 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori taylor& bogdan 

(dalam Agusta 2003) ada dua yaitu: 

1. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa 

informan diantaranya:Kepala Desa, Masyarakat (tukang perahu, 

guide (pemandu wisata) dan para pedagang di sekitar pantai 9), 

Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu Kepala Dinas Kebudayaan. 

2. Dokumentasi, data yang dibutuhkan meliputi Infografik APBDesa 

Bringsang. 

TeknikAnalisis Data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori 

Miles and Huberman (dalam Agusta 2003) ada 3 tahapan yaitu: 

1. Reduksi Data 

2. Penyajian Data 

Menarik kesimpulan 

 

 
Pantai 9 merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten 

Sumenep. Pantai 9 terletak di Desa Bringsang kecamatan Gili Genting. 

Pantai yang dikelola sejak tahun 2016 ini sudah berkembang sangat 

pesat, terdapat banyak spot foto serta ada beberapa homestay yang 

telah dibangun ditempat tersebut. 

 

 

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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Gambar 1 : Peta Lokasi 

 
Gambar 2 : kondisi pantai 9 

Partisipasi Desa dibahas dalam 3 (tiga) hal: 

1. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata 

Pantai 9. 

Indikator Partisipasi Masyarakat menurut oekley (dalam Ariesta dan 

Wijaya, 2014) meliputi partisipasi Fisik, Partisipasi buah pikir, 

partisipasi dana dan Partisipasi Keterampilan. 

Partisipasi Fisik masyarakat di Desa Bringsang ditunjukkan mulai dari 

transportasi yang tersedia menuju tempat lokasi wisata.Partisipasi 

fisik dari masyarakat juga ditunjukkan oleh adanya pembangkit listrik 

tenaga surya yang diberikan oleh civitas akademika Institu Tehnologi 

10 September Surabaya (ITS) yang berada dikawasan pantai 9. 

Partisipasi Masyarakat yang kedua adalah Partisipasi Buah Pikir, dalam 

hal ini beberapa tour guide menjadikan pantai 9 sebagai salah satu 

destinasi paket tournya, namun dari desa beringsang sendiri belum 

ada yang menjadi pemandu wisata, mayoritas pemandu wisata 

berasal dari desa lainnya. Selain pemandu wisata hal menarik yang 

dilakukan oleh pak sutlan sebagai pemilik sekaligus Kepala Desa 

beringsang yaitu dengan memotret setiap pengunjung wisata Pantai 9 
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kemudian di upload ke media sosial Instagram cara tersebut efektif 

menjadi promosi wisata Pantai 9. 

Sementara pasrtisipasi dana oleh masyarakat untuk mengembangkan 

wisata pantai 9 tampak dalam CSR yang diberikan oleh perusahaan 

swasta yang memang memiliki tempat usaha di pulau Gili Genting. 

Partisipasi yang keempat adalah partisipasi keterampilan, berdasarkan 

observasi di pantai 9 belum ada yang menjual atau memperkenalkan 

produk unggulan berdasarkan kearifan lokal desa beringsang, kios 

yang ada di pantai 9 hanyalah menjual aneka makanan seperti rujak 

dan soto sedangkan kue bapel yang menjadi makanan khas pulau gili 

genting belum terdapat di stand penjual makanan yang ada disana. 

Selain itu kaos Madura atau yang bertuliskan Pantai 9 sebagai promosi 

wisata juga belum ada. 

2. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pengembangan Wisata 

Pantai 9. 

Pantai 9 merupakan pantai yang terbentuk karena ada cekungan di 

pinggir pantai yang menyerupai angka 9, lahan pantai tersebut 

merupakan milik pribadi bapak sutlan yang sedang menjabat Kepala 

Desa Beringsang periode kedua, beliau membangun Pantai 9 dengan 

dana pribadinya. Berdasarkan data yang ada pada infografik desa di 

desa Bringsang, pada tahun 2017 terdapat dana sebesar Rp. 

50.000.000,- yang digunakan untuk pengembangan BUMDes. 

3. Partisipasi Pemerintah Dalam Melibatkan Wisata Pantai 9 Sebagai 

Destinasi Program Visit Sumenep 2018. 

Program Pemerintah “Visit Sumenep 2018” merupakan program 

dalam rangka memperkenalkan Sumenep sebagai kota pariwisata, 

berdasarkan Kalender Agenda Visit Sumenep 2018 Pantai 9 tidak 

termasuk dalam salah satu destinasi acara Visit Sumenep 2018. 

Kategori partisipasi desa dalam penelitian ini yaitu mencakup 

masyarakat desa, Alokasi Dana Desa, dan aparatur Pemerintahan 

Desa. Sedangkan untuk program Visit Sumenep adalah bentuk 

dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat Sumenep melalui sektor pariwisata. 

Partisipasi Desa di Desa Bringsang Kecamatan Gili genting ditinjau dari 
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masyarakat desa Bringsang sendiri masih dikategorikan minim, hal 

tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan 

buah pikirnya belum nampak di wisata Pantai 9, kuliner yang tersedia 

hanyalah rujak dan soto sementara kue bapel sebagai makanan khas 

gili genting tidak terdapat dalam pilihan menu kuliner di pantai 9, tour 

guide yang ada berasal dari agen-agen travel wisata luar kecamatan 

Gili Genting, sementara apatisme dari masyarakat desa Bringsang 

sendiri tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengembangkan 

potensi wisata desanya. Partisipasi desa yang lain yaitu ditinjau dari 

segi partisipasi dana, partisipasi dana dari masyarakat hanya dilakukan 

oleh dua perusahaan swasta yang beroperasi di puau gili genting. 

Perusahaan bisa berpartisipasi kepada masyarakat melalui dana CSR 

nya, menurut UU CSR, sebesar 1% dari laba wajib dialokasikan untuk 

CSR, sementara PT. Santos dan BRI belum melakukan seperti itu. Dana 

yang lain berasal dari Dana Desa, dana desa yang dipakai untuk 

pengembangan wisata pantai 9 masih baru dimulai sejak awal tahun 

2018, sebelumnya pantai 9 adalah milik swasta sehingga 

pengelolaannya cenderung individualis tidak melibatkan masyarakat. 

Rencana pengembangan untuk tahun 2018 adalah rencana 

pengembangan fisik yaitu memperpanjang akses jembatan dari 

pelabuhan menuju area wisata dengan tujuan untuk mempermudah 

wisatawan saat berkunjung. 

Sementara partisipasi pemerintah untuk pengembangan wisata pantai 

9 cukup tinggi, yaitu dengan adanya program visit sumenep 2018 

memberikan dampak yang signifikan bagi objek wisata yang ada di 

Sumenep, utamanya adalah pantai 9, salah satu dampak tersebut 

adalah berlomba-lombanya para pengusaha untuk memberikan 

program CSRnya kepada pantai 9. Meskipun secara nyata Pantai 9 

tidak dilibatkan dalam agenda Visit Sumenep, namun dampak yang 

diberikan oleh pemerintah sangat banyak untuk semua sektor wisata. 

Tahun 2018 Pantai 9 tidak hanya menyajikan spot foto yang menarik 

namun ditambah dengan perlatan wisata air sepertti banana boat, 

speed boat, dan lain-lain. 
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Faisol, F., Darmawan, A.K., Yulianto, T., (2018).Pemasaran Batik Tulis 

Pamekasan dengan Optimasi Website dan Sosial Media.Seminar 

Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS), 2(1) 

 
Pamekasan diperkenalkan menjadi kota batik karena memang banyak 

perajin disini yang menghasilkan berbagai jenis dan corak batik 

menjadi perwakilan batik Madura. Dalam perkembangannya banyak 

masyarakat yang menjadi lebih semangat untuk memproduksi batik 

tulis sehingga muncul beberapa masalah antara lain menumpuknya 

hasil produksi dan melambatnya penjualan batik. Ini disebabkan 

karena mayoritas perajin batik di Pamekasan masih menggunakan 

pemasaran offline seperti membuka toko, ikut pameran dan lain 

sebagainya, sedikit sekali yang menggunakan pemasaran online secara 

optimal.Oleh karena itu telah dilakukan workshop pembuatan dan 

optimasi website yang telah memunculkan toko online dalam mesin 

mencari google, dan workshop optimasi sosial media 

instagram.Metode yang dipakai untuk mengetahui respon peserta 
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workshop adalah metode kuesioner. Berdasarkan angket respon yang 

diberikan, diperoleh hasil 88% merasa puas terhadap workshop yang 

sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari pemateri, materi, 

sarana/prasarana, serta suasana pelaksanaan workshop yang 

mendapatkan respon positif.. 

Kata kunci:Batik tulis, Pemasaran online, Optimasi website, Sosial 

media 

 
Permasalah perajin batik adalah pendistribusian dan pemasaran 

karena semakin banyaknya perajin batik. Selain batik tulis sekarang 

juga ada jenis lain yaitu batik printing yang memiliki harga lebih murah 

dengan kisaran harga Rp. 25.000 hingga Rp. 100.000. Ini sangat murah 

dibanding batik tulis dengan kisaran harga Rp. 50.000 hingga Rp. 

2.500.000. Dalam hal ini salah satu perajin batik Pamekasan 

mengatakan bahwa dari segi kualitas batik tulis mampu bersaing dan 

tidak akan kalah, hanya kalah segi pemasaran. Hal ini juga dialami oleh 

salah satu perajin batik tulis di Pamekasan yaitu Abdur Rahman 

pemilik CV. Ragiel Batik dalam proses pemasarannya. CV. Ragiel Batik 

mampu memproduksi kain batik sebanyak 100 – 200 lembar 

perminggu dengan omset rata-rata 10 juta per minggu. CV. Ragiel 

Batik mengandalkan pemasaran dengan cara offline, yaitu dengan 

membuka toko di komplek pasar Tujuh Belas Agustus Pamekasan 

 
Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan sosialisasi kepada mitra yaitu 

CV. Ragiel Batik.Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018 

di tempat mitra.Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan 

rangkaian agenda dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

Kemudian dilakukan workshop pembuatan dan optimasi website pada 

hari Jum’at, Sabtu dan Minggu tanggal 11, 12 dan 13 Mei 2018 

bertempat di Desa Klampar Pamekasan. Sedangkan workshop optimasi 

sosial media dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2018 juga 

bertempat di Desa Klampar Pamekasan 

Metode 

Latar Belakang 
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Pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memasarkan batik secara 

online dengan membuat website dan mengoptimasi website 

tersebut.Maka dilakukan workshop pembuatan dan optimasi website. 

Workshop ini dilaksanakan selama 3 hari, hari Jum’at, Sabtu dan 

Minggu pada tanggal 11, 12 dan 13 Mei 2018, dengan materi yang 

disampaikan adalah cara membuat dan mengoptimasi website. 

Workshop kedua dengan tema optimasi sosial media dilaksanakan 

pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 20 dan 21 Juli 2018.Materi 

workshop kedua ini adalah cara membuat dan mengoptimai sosial 

media khususnya Instagram. 

Tanggapan Peserta Workshop 

Berdasarkan analisis angket evaluasi responden pasca worshop yang 

disebarkan kepada seluruh peserta setelah selesai pelaksanaan 

wprkshop memberikan hasil berikut: 88% memberikan respon positif 

terhadap kegiatan pengabdian ini. Peserta worshop berharap 

workshop sejenis dapat diadakan secara berkelanjutan. Analisis 

terhadap butir-butir instrumen diperoleh gambaran seperti pada 

gambar berikut: 

 
Dari kegiatan worshop, terdapat empat indikator yang akan dievaluasi, 

yaitu 1) Pembicara, 2) Materi, 3) Suasana saat workshop, dan 

4)Sarana/prasarana. Secara umum kegiatan workshop ini 

mendapatkan repon yang sangat baik, yaitu dengan rata-rata. 

  

82%
84%
86%
88%
90%
92%
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Makruf Masdukil, Walid Mifathul, Umam BA. 2018. PKM 

Pemberdayaan Smk Di Lingkungan Pondok Pesantren Melalui 

Pelatihan Servis Komputer dan Printer. Seminar Nasional Hasil 

Pengabdian Masyarakat (SENIAS) 2018 

 
Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa.Jika ingin 

masyarakatnya sejahtera maka pendidikan adalah jembatannya, tetapi 

permasalahannya adalah mutu pendidikan yang diterapkan di 

masyarakat belum bermutu khususnya Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Data per Agustus 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

lulusan SMK mencapai 11,11 persen. Angka ini menempati posisi 

tertinggi dibanding pekerja lain yang menamatkan pendidikan dari 

sekolah dasar maupun universitas. Hal tersebut disebabkan karena 

alumni SMK tidak dibekali keterampilan terapan yang banyak 

dibutuhkan dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, melalui Program 

Kemitraan Masyarakat (PKM) akan dilakukan program pemberdayaan 

siswa SMK yang akan lulus dengan memberikan pelatihan terapan 

yaitu: servis komputerdan printer serta dilakukan pendampingan 
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sehingga mampu mewujudkan industri bidang service komputer, 

laptop dan printer. Tujuan program kemitraan ini adalah untuk 

mengurangi angka pengangguran terdidik dari SMK, menciptakan 

lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan para alumni 

SMK. Dari hasil Pre Test dan Post Test yang dilakukan, dihasilkan 

peningkatan yang sangat baik, berdasarkan nilai persentase kenaikan 

kemampuan peserta, untuk pelatihan service komputer terjadi 

peningkatan 40% dari 44% menjadi 84%, untuk service laptop terjadi 

peningkatan 40.5% dari 31.7 menjadi 72.2%, untuk service printer 

terjadi peningkatan 37.7% dari 28.3 menjadi 66%. 

Kata Kunci: PKM, SMK, service printer, Servis Komputer 

 
Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa.Jika 

ingin masyarakatnya sejahtera maka pendidikan adalah 

jembatannya, tetapi permasalahan-nya adalah mutu pendidikan 

yang diterapkan di masyarakat belum bermutu khususnya 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Data per Agustus 2016, 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 

11,11 persen. Angka ini menempati posisi tertinggi dibanding 

pekerja lain yang menamatkan pendidikan dari sekolah dasar 

maupun universitas. Hal tersebut disebabkan karena alumni SMK 

tidak dibekali keterampilan terapan yang banyak dibutuhkan 

dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, melalui Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM) akan dilakukan program pemberdayaan siswa 

SMK yang akan lulus dengan memberikan pelatihan terapan 

yaitu: service computer dan printer serta dilakukan 

pendampingan sehingga mampu mewujudkan industri bidang 

service komputer, laptop dan printer. Tujuan program kemitraan 

ini adalah untuk mengurangi angka pengangguran terdidik dari 

SMK, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan 

kesejahteraan para  alumni SMK. 
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PKM ini menggunakan Metode Pretest dan Postest pada saat 

memberikan Workshop Peningkatan Hard Skills.Achievment 

Motivation Training untuk memberikan pengetahuan lebih tentang 

dunia industri dan peluang kerja kedepan, serta pendampingan 

berkelanjutan hingga siswa siap memulai berwirasusaha dengan modal 

skill yang dimiliki. 

 

 
Hasil dari PreTest dan PostTest yang dilakukan pada saat workshop 

peningkatan hard skill,  dihasilkan peningkatan yang sangat baik, 

berdasarkan nilai persentase kenaikan kemampuan peserta, untuk 

pelatihan service komputer terjadi peningkatan 40% dari 44% menjadi 

84%, untuk service laptop terjadi peningkatan 40.5% dari 31.7 menjadi 

72.2%, untuk service printer terjadi peningkatan 37.7% dari 28.3 

menjadi 66%. Dari hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan 

antara sebelum diberikan workhsop dan sesudah digelar workshop, 

memberikan kesimpulan bahwa metode pendampingan pembelajaran 

mampu memberikan solusi tambahan akan keterbatasan sarana 

pembelajaran yang saat ini sering terjadi di SMK yang berada dibawah 

lingkungan / naungan pondok pesantren.   

Manfaat Kegiatan dari pemberdayaan SMK ini adalah terbentuknya 

alumni SMK yang siap memasuki dunia kerja atau mampu 

menciptakan dunia kerja, sehingga akan terjadi peningkatan daya 

saing mutu lulusan SMK swasta dilingkungan pesantren yang siap 

bersaing dalam dunia usaha dan dunia industry (DUDI). Jumlah 

peserta dari mitra yang ada total = 30 orang, maka akan ada 30 calon 

pengusaha dari siswa (peserta) tersebut yang akan diberdayakan 

melalui pelatihan, pembimbingan dan pendampi-ngan. Sehingga 

rintisan calon pengusaha ini betul-betul terealisasi dengan baik 

setelah lulus dari SMK, yang diharapkan dari 30 calon pengusaha 

muda mandiri yang lahir dari lulusan SMK Darul Falah dan SMK 

Mabdaul Falah yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan. 

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan khususnya di 

Desa Branta Tinggi Tlanakan Pamekasan dilakukan dengan berbagai 

solusi, diantaranya memberikan berbagai pelatihan, pendampingan 

dan pemberdayaan.Hasil yang dicapai dari kegiatan pelatihan 

(kewirausahaan, manajemen usaha dan manajemen pemasaran) 

sangat memuaskan karena sebagian besar peserta termotivasi untuk 

melakukan kegiatan wirausaha dengan mendirikan industri rumah 

tangga yang berbasis pada industri pengolahan hasil laut. Sedangkan 

pada kegiatan pendampingan dan pemberdayaan hasil yang dicapai 

dapat diketahui dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dimiliki oleh peserta pelatihan khususnya KUB Rajawali 

dan Poklahsar Mutiara yang telah dapat memproduksi, mengolah, 

mendiversifikasi dan memasarkan produk olahan hasil lautnya kepada 

konsumen melalui super market dan gerai produk oleh-oleh khas 

Madura. Berdasarkan hasil survey kuantitatif, untuk training (motivasi) 

wirausaha dari 20 peserta sebanyak 70% atau 15 orang menilai sangat 

penting dan sisanya sebanyak 5 peserta atau 30% menilai penting. 

Untuk pelatihan manajemen usaha sebanyak 17 orang atau 85% 
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menilai sangat penting dan 3 orang atau 15% menilai penting. 

Sedangkan untuk pelatihan manajemen pemasaran sebanyak 16 orang 

atau 80% menilai sangat penting dan sisanya 4 peserta atau 20% 

menilai penting. 

 

 
Kelompok usaha bersama (KUB) RAJAWALI dan Kelompok Pengolah 

dan Pemasar (POKLAHSAR) MUTIARAmerupakan kelompok usaha 

gabungan dari beberapa masyarakat yang mempunyai profesi sebagai 

seorang nelayan dan mempunyai kreatifitas dan semangat yang tinggi 

untuk mandiri.  KUB Rajawali yang berprofesi sebagai nelayan 

melakukan kegiatannya dengan menangkap ikan dan mencari sumber 

daya laut lainnya, sedangkan POKLAHSAR Mutiara bertugas mengolah 

dan memasarkan hasil tangkap dan sumber daya laut lainnya. Setiap 

hari mereka melakukan kegiatan menangkap ikan (hasil laut) dan 

kemudian mengolahnya serta memasarkan hasil (produk)nya pada 

masyarakat sekitarnya pula.  

 
1. Melakukan Training (motivasi) berwirausaha. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan semangat 

berwirausaha bagi masyarakat pesisir Pamekasan khususnya KUB 

Rajawali dan POKLAHSAR Mutiara yang selama ini belum dilakukan 

secara maksimal.Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah tumbuhnya 

kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wirausaha. 

2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan diversifikasi hasil 

laut (produk) 

Diversifikasi hasil laut (produk) dilakukan dalam upaya 

mengembangkan produk ada. Kegiatan ini akan dilakukan dengan 

mendatangkan para pakar (ahli) yang menguasai tentang pelatihan 

produk hasil laut baik dariterkait,praktisi maupun unsur dosen 

(akademik). Pelatihan akan dilakukan beberapa hari sedangkan 

pendampingan akan tetap dilakukan selam mitra masih 

membutuhkan. 

Metode 
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3.Pendampingan manajemen usaha. 

Kegiatan ini memberikan pelatihan tentang bagaimana cara memulai 

usaha, kiat agar usaha maju serta bagaimana mengatasi masalah 

dalam dunia usaha. Pelatihan akan dilakukan beberapa hari sedangkan 

pendampingan akan dilakukan sampai mitra benar-benar memahami 

tentang dunia usaha yang digelutinya. 

4. Melakukan Pelatihan dan Pendampingan tentang Manajemen 

Pemasaran 

Kegiatan memberikan pelatihan kepada mitra tentang bagaimana 

memasarkan sebuah produk dan kemudian akan memberikan 

pendampingan untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh mitra 

baik pada pasar tradisional (pasar lokal dan pasar desa) maupun pada 

pasar modern (pasar on line dan super market). 

 
Pelatihan Wirausaha 

 
Pendampingan Produksi 
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Pendampingan Pemasaran 

 

1. Masalah kurangnya semangat dan jiwa berwira usaha. 

Pada awalnya para peserta (masyarakat) yang terdiri dari KUB Rajawali 

dan POKLAHSAR Mutiara kurang semangat dalam melakukan kegiatan 

wirausaha.Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan 

yang mereka miliki tentang dunia usaha.Setelah mendapatkan 

pelatihan dan pendampingan tentang wirausaha mereka akhirnya 

termotivasi untuk berwirausaha. 

2. Masalah kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha 

Banyak hal dan manfaat yang dapat diambil dalam kegiatan ini, 

diantaranya adalah para peserta mengetahui tentang bagaimana 

memulai suatu usaha, mencari peluang-peluang usaha, menghadapi 

persaingan dalam dunia usaha serta hambatan-hambatan yang perlu 

dihadapi dalam melakukan usaha. Dalam kegiatan ini para peserta 

diberikan pelatihan bagaimana memulai sebuah usaha dan 

menjalankannya.Selain itu pendampingan dan pemberdayaan terus 

kami lakukan dalam upaya meningkatkan semangat mereka untuk 

selalu berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan produk olahan 

hasil laut. 

3. Masalah kurangnya ilmu pengetahuan terhadap manajemen 

pemasaran 

Dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ini kami senantiasa 

membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi mereka untuk dapat 

Hasil dan Manfaat 
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memasarkan produksinya pada pasar menengah setingkat super 

market, ataupun pasar-pasar on line dengan memfungsikan media-

media sosial yang sudah ada seperti WhatsApp (WA), Face Book, dll. 

Salah satu pasar setingkat super market yang telah berhasil kami 

jadikan rekanan untuk memasarkan produk kami adalah “CHALLISTA” 

pusat oleh-oleh khas Madura dan Toko BASMALAH yang letaknya tidak 

jauh dari tempat produksi kegiatan kamiserta beberapa super market 

di Pamekasan yang sampai saat ini masih kami konfirmasi sebagai 

sebagai tempat memasarkan produk industri rumah tangga KUB 

Rajawali dan Poklahsar Mutiara. 
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Ibu rumah tangga memiliki peran dan potensi yang sangat strategis 

dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Karena itu, program pemberdayaan ibu rumah tangga dalam bidang 

ekonomi perlu  dimaksimalkan. Program kemitraan masyarakat (PKM) 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran serta ibu 

rumah tangga dalam mengisi waktu luangnya untuk meningkatkan 
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pendapatan keluarga. Mitra pada program ini yaitu kelompok ibu 

rumah tangga Dusun Gayam dan kelompok ibu rumah tangga Dusun 

Pesisir Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 

Masalah yang dihadapi mitra yaitu kurangnya pengetahuan untuk 

berwirausaha dan minimnya keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan 

hasil observasi lapangan Desa Tambaan memiliki terdapat banyak 

tambak garam dan sebagian besar masyarakatnya merupakan petani 

garam. Sehingga pada program ini ditawarkan solusi yaitu pelatihan 

dan pendampingan dalam produksi garam yodium skala rumah tangga. 

Program ini dilakukan dengan metode penyuluhan, pelatihan dan 

pendampingan. Penyuluhan yang dilakukan antara lain penyuluhan 

pentingnya konsumsi garam beryodium dan penyuluhan wirausaha 

dalam skala rumah tangga. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan 

pembuatan hingga pengemasan garam yodium. Hasil dari PKM ini 

yaitu (1) kelompok IRT Dusun Gayam dan Dusun Pesisir mengetahui 

pentingnya garam yodium sehingga tidak lagi menggunakan garam 

krosok yang diambil langsung dari tambak. (2) kelompok IRT Dusun 

Gayam dan Dusun Pesisir bisa membuat garam yodium dengan 

mengolah garam krosok yang di dapat dari tambak. (3) kelompok IRT 

Dusun Gayam dan Dusun Pesisir memahami usaha garam yodium skala 

rumah tangga. (4) kelompok IRT Dusun Gayam dan Dusun Pesisir 

memproduksi garam yodium dan menjual garam tersebut. 

Kata kunci : Garam yodium, Kelompok Ibu Rumah Tangga, 

Keterampilan hardskill 

 

 
Kabupaten Sampang merupakan salahsatu kabupaten yang 

ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Jawa timur.Sebagai daerah 

tertinggal maka Kabupaten Sampang memiliki berbagai permasalahan 

terutama dalam sektor ekonomi.Desa Tambaan Kecamatan Camplong 

merupakan salahsatu desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Sampang. Sektor ekonomi yang belum berkembang berpengaruh pada 

pendapatan masyarakat Kabupaten Sampang terutama pada daerah-
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daerah pinggiran kota atau daerah pesisir seperti Desa Tambaan 

Kecamatan Camplong. Faktor pemicu lainnya yaitu rendahnya 

pendidikan masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya  

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan 

peran serta ibu rumah tangga dalam mengisi waktu luangnya untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga kelompok IRT Desa Tambaan 

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 

Ketersediaan bahan baku garam mentah memungkinkan untuk 

diproduksi menjadi garam yodium dalam skala rumah tangga. Garam 

yodium merupakan salah satu kebutuhan pokok konsumsi rumah 

tangga yang tidak dapat digantikan serta menjadi komoditas yang 

diperdagangkan, baik pada sektor lokal,nasional bahkan internasional. 

Sebagai salahsatu kebutuhan pokok konsumsi maka garam akan selalu 

dibutuhkan khususnya bagi kaum ibu-ibu rumah tangga sebagai bahan 

tambahan makanan. Sehingga produksi garam yodium memiliki 

peluang yang besar dalam pemasarannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua mitra mengenai 

produksi garam yodium skala rumah tangga didapatkan kedua mitra 

sangat antusias untuk memproduksi garam yodium namun terdapat 

beberapa permasalahan mitra antara lain kurangnya pengetahuan 

akan pentingnya garam beryodium, kurangnya pengetahuan proses 

pengolahan garam murni menjadi garam yodium, tidak tersedianya 

alat untuk memproduksi garam beryodium dan kurang pengetahuan 

dalam manajemen suatu usaha.  

Oleh karena itu maka perlu diberikan dorongan, bimbingan dan 

pendampingan bagi masyarakat Desa Tambaan. Bimbingan tersebut 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan mulai dari 

penyuluhan pentingnya garam beryodium, pelatihan pembuatan 

garam yodium hingga pendampingan dalam proses produksi, 

pengemasan dan manajemen usaha. Mitra dari program ini yaitu 

kelompok ibu rumah tangga Dusun Gayam dan kelompok ibu rumah 

tangga Dusun Pesisir Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten 

Sampang. 
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1. Penyuluhan, Pemaparan dan Diskusi 

Penyuluhan dilakukan berkaitan tentang pentingnya garam 

yodium dan penyuluhan kewirausahaan. Sosialisasi dilakukan 

dengan pemaparan dan diskusi tentang masalah yang dihadapi 

mitra. Pemaparan dan diskusi diarahkan terhadap permasalahan 

mitra yaitu pentingnya garam beryodium, usaha garam yodium 

skala rumah tangga, wirausaha yang baik. Pemaparan dan diskusi 

juga diarahkan terhadap peluang-peluang usaha mitra yang ada.  

2. Pelatihan Pembuatan Garam Yodium 

Pelatihan pembuatan garam yodium dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Tambaan 

3. Pendampingan Mitra 

 

 

Proses transfer ilmu pengetahuan dilakukan dengan metode 

penyuluhan. Materi yang disampaikan yaitu 1) Dampak mengkonsumsi 

garam murni (garam tambak). 2) Pentingnya mengkonsumsi garam 

beryodium dan 3)Prospek industri garam beryodium skala rumah 

tangga. Total peserta penyuluhan yaitu 20 peserta, 10 peserta dari 

mitra 1 dan 10 peserta dari mitra 2. Seluruh peserta  sangat antusias 

terhadap materi yang disampaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

umpan balik kegiatan penyuluhan untuk 3 materi yang telah 

disampaikan. Hasil umpan balik dapat dilihat pada tabel 1 dimana 

untuk materi 1 didapatkan 35% menyatakan materi 1 penting dan 65% 

menyatakan sangat penting. Sedangkan untuk materi 2 didapatkan 15 

% menyatakan penting dan 85% menyatakan sangat penting 

sementara untuk materi 3 didapatkan 40% menyatakan penting dan 

60% menyatakan sangat penting. 

Hasil dan Manfaat 

Metode 
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Gambar 1. Penyuluhan Pentingnya garam yodium 

Pelatihan pembuatan garam yodium dilakukan dengan pemaparan dan 

diskusi cara membuat garam yodium seperti terlihat pada gambar 2.  

Selanjutnya para peserta langsung praktek membuat garam yodium. 

 

Gambar 2. Proses pembuatan garam yodium 

Garam yodium yang diproduksi masyarakat Desa Tambaan kemudian 

di uji pasar ke masyaarakat sekitar Desa Tambaan. Dari hasil uji pasar 

terdapat beberapa kelemahan dari produk garam yodium yang telah 

dibuat yaitu 1) garam yang diproduksi masih garam kasar 2) kemasan 

masih kurang menarik 3) peralatan untuk produksi masih kurang 

lengkap namun garam yodium memiliki peluang pasar yang bagus 

mengingat tersedianya garam yang melimpah. 
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Gambar 3. Garam yodium skala rumah tangga produksi kelompok IRT Desa 

Tambaan 

Keuntungandan manfaatyangdiharapkandari kegiatanini adalah: 

a. Kelompok masyarakat Desa Tambaan mengenal manfaat 

mengkonsumsi garam beryodiumdan dapat menularkan pada 

seluruh masyarakat desa. 

b. Kelompok masyarakat Desa Tambaan 

mempunyaikemampuandalammembuatgaram beryodium skala 

rumah tangga. 

c. MembinahubunganantarPerguruanTinggidenganmasyarakatsebag

aibentuk transfer pengetahuan dan bersama-

samamenyiapkancalongenerasimudayang lebih baik lagi. 
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Hidayat,M.T, Sustiyana, Kusuma,N.A,.2018. PKM Budiaya Lele Dengan 

Sistem Bioflok Bagi Petani Lele Desa Blumbungan.Prosiding Senias 

.Universitas Islam Madura. 

 
Permintaan pasar akan ketersediaan ikan lele tergolong tinggi, 

sehingga usaha budidaya ikan lele dapat menjadi pilihan yang tepat 

untuk memulai suatu usaha dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga terjadi  di Kabupaten 

Pamekasan. sebagai salahsatu Kabupaten di Madura yang terkenal 

dengan kota pendidikan, Kabupaten Pamekasan juga dikenal sebagai 

kota kuliner. Kebutuhan pasokan bahan untuk kuliner seperti ikan 

lele masih sangat tinggi.Untuk memenuhinya diperlukan upaya 

peningkatanproduksi. 

Mitra dari program ini yaitu kelompok petani lele Dusun Kaju Raja 

dan Dusun Tlagah Desa Blumbungan.Kedua mitra mempunyai hasrat 

kuat untuk berwirausaha terutama dalam memenuhi pasokan ikan 
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lele bagi usaha kuliner Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya.Namun 

keterbatasan lahan merupakan permasalahan tersendiri yang 

dihadapi kedua mitra dalam rangka budidaya ikan untuk memenuhi 

kebutuhan usaha-usaha kuliner yang ada.Keterbatasan kepemilikan 

lahan diperlukan pemikiran cermat dalam upaya pemberdayaannya 

untuk suatu hal yang produktif.Salah satu pilihan tepat agar masih 

dapat berbudidaya di lahan yang terbatas adalah budidaya ikan 

dengan sistimbioflok. 

Program ini dilakukan dengan metode pelatihan dan 

pendampingan.Pelatihan meliputi pelatihan pembuatan kolam 

bioflock dan pelatihan budidaya manajemen ikan lele sementara 

pendampingan dilakukan pelatihan-pelatihan, pembuatan kolam 

bioflock, budidaya lele, pemasaran dan analisis 

keuangannya.Program PKM mampu meningkatkan pengetahuan dan 

jiwa wirausaha terhadap Mitra Petani Lele Sehingga pencapaian 

program terealisasi dengan terwujudnya hubungan antar mitra dan 

warga dengan baik. 

Kata Kunci: Budidaya Lele, Bioflock, Blumbungan 

 

 
Kabupaten Pamekasan merupakan salahsatu kota di Pulau Madura 

yang merupakan kota gerbang salam sekaligus kota pendidikan. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan terus mengalami 

peningkatan. Namun laju pertumbuhan ekonomi tersebut kurang 

diimbangi dengan kondisi perekonomian masyarakat menengah 

kebawah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bettet yang merupakan 

salahsatu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pamekasan. 

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Blumbungan masih dibawah 

rata- rata. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi oleh masyarakat. Selain itu tingkat pendidikan yang 

tergolong rendah juga menjadi pemicu kondisi tersebut. akibatnya 

pengembangan usaha sangat sulit dilaksanakan. Sebagai desa yang 

berdekatan langsung dengan kota Pamekasan Desa Blumbungan 

Latar Belakang 
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memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangan usaha di 

berbagai bidang seperti halnya dalam bidang budidaya ikan lele. 

Permintaan pasar akan ketersediaan ikan lele tergolong tinggi, 

sehingga usaha budidaya ikan lele dapat menjadi pilihan yang tepat 

untuk memulai suatu usaha dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Blumbungan. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan kelompok masyarakat mitra, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Desa Blumbungan masih 

membutuhkan dorongan, bimbingan dan pendampingan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat 

kemiskinan masyarakat desa. 

Mitra program ini yaitu dua kelompok petani lele yang terdapat di  

Desa Blumbungan yaitu kelompok petani lele Dusun Tlagah dan 

kelompok petani lele Dusun Kaju Rajah. Kedua mitra ini memiliki 

keinginan yang besar untuk mengembangkan usaha budidaya lele 

sehingga bisa memenuhi pasokan ikan lele bagi kebutuhan rumah 

tangga maupun usaha kuliner. Namun terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi kedua mitra antara lain keterbatasan 

lahan dan biaya yang mahal dalam penyediaan pakan berupa pellet. 

Untuk mengatasi masalah kedua mitra maka diperlukan penerapan 

teknologi baru dalam sistem dudidaya ikan lele. Salahsatu sistem yang 

dapat diterapkan yaitu sistem bioflock. 

Sistem bioflock merupakan salahsatu teknologi pemeliharaan ikan  

dengan cara mengolah limbah budidaya menjadi pakan alami dengan 

menambahkan probiotik kedalam pakan dan air media pemeliharaan 

dengan system aerasi kolam yang harus lebih kuat dan kontiyu. 

Probiotik inilah yang akan mengurai sisa-sisa pakan menjadi flok atau 

gumpalan-gumpalan berisi mikroorganisme (bakteri, jamur, algae, 

protozoa, cacing) yang bisa dijadikan pakan alami ikan. 

Sistem bioflok memilki keunggulan dibandingkan pembudidayaan 

dengan cara konvensional. Pada sistem konvensional air harus selalu 

diganti secara intensive, berbasis ekologi plankton sehingga harus 

memonitor keberadaan alga sebagai sumber oksigen. Disamping itu 

juga tergantung keberadaan matahari, penggunaan pupuk, dan 
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pengapuran tanah. Namun aerasi tidak wajib diberikan karena bersifat 

ketergantungan pada ekologi tersebut. Dan untuk budidayanya harus 

menyediakan lahan yang luas dengan tingkat kepadatan rendah. 

Berbeda halnya dengan sistem konvensional, budidaya sistem bioflok 

dapat diterapkan dilahan yang terbatas, waktu budidaya relative 

singkat, modal relatif rendah, ramah lingkungan serta hemat 

penggunaaan air dan pakan.Selain itu, budidaya system bioflok tidak 

berbau dan sangat baik untuk pupuk tanaman.Hal itu terjadi karena 

adanya mikroorganisme seperi bakteri Bacillus sp yang mampu 

mengurai limbah budidaya dan terbukti meningkatkan produktifitas 

hasil panen lele 2 kali lipat. 

 

 

Berdasarkan permasalahan dan target luaran yang diuraikan diatas, 

maka beberapa solusi yang ditawarkan dan akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

Metode YangDitawarkan 

Alih ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kelompok masyarakat 

melalui beberapa cara antara lain : Diskusi dan ceramah, Pelatihan 

pembuatan kolam bioflock, Pelatihan manajemen budidaya ikan lele 

dan pemasarannya dan pendampingan mitra. 

Langkah-langkah Solusi Atas PermasalahanMitra 

Prosedur kerja atau langkah-langkah solusi atas permasalahan mitra 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemaparan dan diskusi tentang penyelesaian permasalahanmitra 

b. Pelatihan pembuatan kolambioflock 

c. Pelatihan Manajemen Budidaya IkanLele 

d. Pendampingan Terhadap Mitra 

Secara umum langkah pelaksanaan program Pengabdian 

Masyarakat tersebut    dituangkan dalam Gambar 1 sebagai berikut 

 

 

 

Metode 
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Sesuai dengan tujuan, target dan luaran Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM) yang telah ditetapkan, maka tim pelaksana PKM 
telah banyak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan 
yang telah direncanakan. Beberapa tahapan dan capaian yang telah 
dianalisa dengan indikator- indikator capaian, dapat disajikan sebagai 
berikut: 
 Tahapan Kegiatan 

Persiapan 
- Koordinasi denganmitra 
- Sosialisasi kegiatan 

Hasil dan Manfaat 
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 Target 
Koordinasi pelaksanaan kegiatan Mitra memahami tujuan dan target 
dari Program Kemitraan Masyarakat 
 Capaian 100% 

 Peserta Koordinasi dan sosialisasi adalah 2 mitra kelompok petani 
lele, Dusn Tlagah dan Kajurajah tokoh masyarakat, Kecamatan 
Blumbungan. 

 Materi sosialisasi yang diberikan tentang tahapan pelaksanaan, 
tujuan dan target. 

 Metodesosialisasi presentasi, diskusi dan tanya jawabprogram 
 

 Tahapan Kegiatan 
Pelaksanaan:Transfer ilmu pengetahuan dan teknologiPenyuluhan 
Budidaya Lele dengan Pelatihan pembuatankolam lele 
  Target 
Mitra memahami tentang budidaya lele dengan perlakuan sistem 
bioflok dan pembuatan kolam  skala rumahtangga  
  Capaian 100% 
 Peserta penyuluhan dan pembuatan kolam dengan 2 jenis tipe 

bunder dan kotak persegi panjang adalah 2 mitra kelompok 
petani lele yaitu Dusun Tlagah dan Kajurajah. 

 Materi penyuluhan dan pelatihan yang diberikan tentang 
tentang budidaya lele dengan perlakuan sistem bioflok dan 
pembuatan kolam  skala rumahtangga  

 Metodepenyuluhan presentasi, diskusi dan tanyajawab. 

 Tahapan Kegiatan 
Pendampingan 
- Prosespembuatan kolam 

- Proses pemberian obat 

- Meletakkan bibit lele 
 Target 
Mitra mampu membuat sendiri kolam dengan 2 tipe dan 
pencampuran obat probiotik sekaligus meletakkan bibit lele 
 Capaian 100% 

 Pembuatan kolam 

 Pemberian air 

 Pemberian obat 

 Bibit lele 
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 Tahapan Kegiatan 
Supervisi 
- Pemantauan lapangan 
- Pendampingan teknis  
- Penyortiran 
- Pemberian pakan 
 Target 
Memantau Mitra yang membudidaya lele untuk mengetauhi 
kehidupan lele dengan melakukan sortiran 
 Capaian 50% 

 Memberikan  pengetahuan tentang budidaya serta pentingnya 
penyortiran lele. 

 Tahapan Kegiatan 
- Evaluasi kegiatan mitra 
 Target 
Memberikan solusi terhadap permasalahan baru mitra dalam 
pembuatan kolam lele dengan sistem bioflok 
 Capaian 20% 

 Mitra mendapatkan solusi dari permasalahan baru mengenai 
pembuatan lele serta pemberian pakan 

 Mitra dapat mandiri memasarkan produk olahan lele. 
 Tahapan Kegiatan 

Pelaporan 

- Laporan kemajuan 
- Laporanakhir 
 Target 
Upload Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir 
 Capaian 20% 

 Menganalisa setiap luaran kegiatan apakah sesuai dengantarget. 

 Menyusun kendala dan hambatan kegiatanPKM. 

 Melakukanperbaikan proses jika perlu dilakukan sesuai 
kondisidilapangan. 

 Membuatlaporan kemajuan 

 Membuat laporanakhir 
 Tahapan Kegiatan 

Seminar hasil 
 Target 
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Publikasi hasil pengabdian di Seminar Nasional, Media massa, Poster 
dan Jurnal 
 Capaian 25% 

 Publikasi di MediaMassa 

 MelakukanSeminar Nasional 

 PublikasiJurnal 

 MembuatPoster 
Secara keseluruhan hasil Pencapaian Program Kemitraan 

Masyarakat Sejak Bulan  April  -  Juli  2018  kegiatan  ini  masih  sampai  
pada  tahap      Sosialisasi, koordinasi, praktek pembuatan kolam, 
pencampuran obat probiotik dan pemberian pakan. Sehingga pada 
bulan Agustus – Nopember 2018 akan dilakukan pendampingan  
dalam panen lele dan analisa hasil kegiatan terhadap perekonomian 
masyarakat Dusun Tlagah dan Dusun Kajurajah. 

         Penerapan teknologi budidaya lele  mudah dipahami dan bisa 
diterapkan sehingga juga pembuatan kolam dan pencampuran obat 
probiotik bisa diterapkan dan dipraktekkan sendiri dalam skala kecil 
maupun besar bagi kelompok petani lele di Dusun Tlagah dan 
Kajurajah Desa Blumbungan. Kualitas dan kuantitaas budidaya lele 
memberikan hasil yang baik sehingga Proses pemasaran hasil produk 
budidaya lele dengan sistem bioflok  lancar dan mudah.     
Terwujudnya hubungan baik antara perguruan tinggi dan petani lele di 
2 mitra yaitu dusun tlagah dan kajurajah di kabupaten pamekasan. 

Berikut kami sajikan beberapa dokumen hasil kordinasi, 

konsultasi, sosialisasi dan pelatihan PKM Budidaya Ikan Lele Sistem 

Bioflock bagi Kelompok Petani Lele Desa Blumbungan Kecamatan 
Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Koordinasi dan Sosialisasi Program Mitra 1  

Al-Qodiri 
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Koordinasi dan Sosialisasi Program Mitra 1  

Jaya Lestari 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pelatihan kolam lele bioflok Mitra 1  

Al-Qodiri 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pelatihan kolam lele bioflok Mitra 1  
Al-Qodiri 
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Pelatihan kolam lele bioflok Mitra 2 

Jaya Lestari 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Probiotik dan obat tetes 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pencampuran obat probiotik ke media air 

 

 


