
PENGEMBANGAN WAWASAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Materi Penunjang  
Pengembangan Kecerdasan Sosial dan Emosional  

dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 



PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Materi Penunjang  Pengembangan Kecerdasan Sosial dan Emosional  dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Mayarakat (LP2M)  
Universitas Negeri Malang (UM) 

 

 

 

Alamat kantor: 
LP2M, Gedung H4 Lantai  2, Jalan Semarang 5 Malang 65145 
Telepon (0341) 551-312 (4 saluran), psw.  432, 433, 482, 484, sambungan langsung (0341) 580-311,  
564-570, 552-115 

Laman: http://um.ac.id 

E-mail: lemlit@um.ac.id, lpm@um.ac.id dan lpm-um@telkom.net 

 

 

 

 

Naskah PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Materi Penunjang Pengembangan Kecerdasan Sosial dan Emosional dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
diterbitkan oleh Tim Penyusun: Prof. Dr. H. Suparno (Rektor/Pengarah); Prof. Dr. Hendyat Soetopo, 
M.Pd (Wakil Rektor I/Koordinator); Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si (Ketua LP2M/Penanggung 
Jawab); Drs. Gatot Isnani, M.Si (Sekretaris LP2M/Ketua); Drs. Hendri Purwito, M.Si (Kepala P2SW-
KKN/Wakil Ketua); Dra. Aminarti S. Wahyuni (Kabag TU/Sekretaris); Drs. Wahyudi Setiawan 
(Kasubag Umum/Anggota); Dra. Rahayu Basri Martini (Kasubag Program/Anggota); Drs. Suwadi, 
M.M. (Kasubag Keuangan/Anggota); Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A. (Dosen FS/Penyusun); Drs. Usep 
Kustiawan, M.Sn (Dosen FIP/Penyusun); Ir. Hendro Permadi, M.Si (Dosen FMIPA/Penyusun); drg. 
Rara Warih Gayatri (Dosen FIK/Penyusun); Dra. Wiwik Wahyuni, M.Pd (Dosen FT/Penyusun); Drs. 
Solichin, M.Kes (Dosen FT/Penyusun); Drs. Rudi Hartono, M.Si (Dosen FIS/Penyusun); Imam Bukhori, 
S.Pd, M.M. (Dosen FE/Penyusun); Penyunting: Prof. Dr. H. Imam Suyitno, M.Pd (Dosen FS/Penyusun); 
Desain Sampul oleh Penerbit dan Percetakan UM. 



KATA PENGANTAR  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu matakuliah yang dipro-
gramkan bagi mahasiswa. Matakuliah tersebut termasuk matakuliah praktik 
lapangan yang bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan 
ilmunya serta belajar memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di 
masyarakat. Karena itu, program yang dikembangkan untuk KKN perlu digayut-
kan dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga para lulusan 
benar-benar memiliki kompetensi yang dignifikan untuk kepentingan hidup 
di masyarakat setelah mereka menyelesaikan studinya. Untuk itu, program 
KKN perlu dikembangkan dalam bentuk KKN tematik. Mahasiswa peserta KKN 
ditempatkan pada lokasi KKN sesuai dengan keahliannya untuk mengembangkan 
tema tertentu di wilayah kerja tersebut. 

Program KKN tematis memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh 
oleh berbagai pihak yang terkait. Untuk menyamakan persepsi pihak-pihak 
penyelenggara dan pelaksana KKN serta memperlancar dan menyukseskan 
pelaksanaan program KKN diperlukan materi penunjang yang bersifat praktis 
dan operasional yang dapat dijadikan acuan dalam kerja di masyarakat tempat 
mereka melaksanakan KKN. Karena itu, buku yang diberi judul Pengembangan 
Wawasan Pemberdayaan Masyarakat tersebut disusun untuk memenuhi kebu-
tuhan itu. Dengan memahami isi buku ini, mahasiswa akan memperoleh wawasan 
baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan 
meningkatkan keterampilan hidupnya. 

Buku ini akan menunjang keberhasilan mahasiswa dalam mengembangkan 
diri, khususnya dalam meningkatkan kecerdasan sosial dan emosional, apabila 
diterapkan dalam aktivitas nyata di masyarakat. Melalui program praktik nyata 
dalam KKN, mahasiswa akan menjadi pelopor dan perintis lapangan kerja baru 
dan menjadikan masyarakat dapat bekerja secara lebih produktif. Dengan cara 
dan proses demikian, mahasiswa akan memperoleh pengalaman akademik, sosial, 
dan emosional yang bermakna sehingga mengasah diri mereka menjadi manusia 
yang cerdas secara intelektual, sosial, dan emosional. Karena itu, harapan kami 
semoga kehadiran buku ini berguna bagi pembaca. 

 
Ketua LP2M, 
 
ttd. 
 
Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si 
NIP 196711301991031001 
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Materi 1 
PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

A. Pendahuluan 

Perpustakaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
sekolah. Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah, 
perpustakaan memiliki peran yang sangat penting untuk pencapaian prestasi 
belajar peserta didik secara lebih optimal. Karena merupakan bagian 
integral dari sekolah dan memiliki peran yang sangat penting untuk pengem-
bangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan 
peserta didik, maka keberadaan perpustakaan merupakan keharusan 
untuk dimiliki oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan perundangan yang 
dituangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 
45, ayat (1) dan (2) tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan, yang lebih 
lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pengem-
bangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan 
peserta didik tidak hanya diperoleh dari interaksi dengan guru atau 
peserta didik lain di dalam kelas, tetapi juga dari perpustakaan melalui 
kegiatan belajar yang non interaktif. 

Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar di sekolah harus memiliki 
syarat tertentu agar dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Perpus-
takaan harus menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik. Perpustakaan 
harus dapat memberikan fasilitas yang diinginkan oleh mereka. Perpustakaan 
harus ditata sedemikian rupa agar menjadi tempat yang nyaman pula 
bagi pembelajaran.  

Mengingat arti pentingnya keberadaan perpustakaan di sekolah, maka 
perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: (1) lokasi (gedung/ruang) 
perpustakaan hendahnya tidak terpisah jauh dari ruang kelas dan ruang 
lain; (2) penataan ruang perpustakaan harus memperhatikan sisi kenya-
manan. Penataan ruang yang mengabaikan faktor kebersihan, kerapian, 
dan keteraturan akan mudah menimbulkan keengganan dan kebosanan 
peserta didik; (3) fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan harus dapat 
memenuhi kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kelengkapan buku, 
referensi, dan sumber belajar lain harus dapat disediakan oleh pelaksana 
pendidikan; dan (4) akses untuk dapat masuk ke perpustakaan harus 
mudah dan menyenangkan, artinya pelayanan petugas perpustakaan 
harus disederhanakan agar dapat menarik peserta didik untuk datang ke 
perpustakaan, daripada tetap di kelas, ngobrol di luar kelas, atau ke kantin 
selamajam istirahat. Pentingnya lokasi, penataan ruang, fasilitas, dan akses 
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masuk perpustakaan tersebut sejalan dengan pendapat Kosasih (2009) yang 
mengatakan bahwa, gedung atau ruangan perpustakaan merupakan sarana 
yang amat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Pembangunan 
gedung perpustakaan perlu memperhatikan faktor-faktor fungsional dari 
kegiatan perpustakaan. Selanjutnya Kosasih menyatakan, bahwa penampilan 
estetis perpustakaan sekolah memberikan rasa nyaman dan merangsang 
komunitas sekolah untuk memanfaatkan waktunya di perpustakaan 
(2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Atmodiwiryo dan Yatmo, yang 
mengatakan, bahwa sebuah ruang perpustakaan sekolah/madrasah harus 
memberikan kenyamanan bagi pengguna, baik warga sekolah/madrasah 
pengguna layanan perpustakaan, maupun petugas pengelola perpustakaan. 
Untuk itu perlu diperhatikan kemudahan akses perpustakaan, ukuran 
ruang yang memadai untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, 
perabotan yang sesuai dengan ukuran tubuh pengguna serta aman dan 
mudah dalam pemakaian. Kondisi pencahayaan dan pengudaraan ruang 
serta pemilihan warna dalam ruang harus dapat memberi kenyamanan 
dalam berkegiatan (2012). 

Observasi dan pendataan telah dilakukan oleh tim pengembang 
KKN UM pada beberapa semester ke belakang terhadap sekolah-sekolah 
yang ditempati mahasiswa KKN UM (SD dan MI di Malang Raya). Hasilnya 
adalah diperolehnya beberapa temuan yang terkait dengan keberadaan, 
kondisi, fungsi, peran, dan manfaat perpustakaan di sekolah-sekolah tersebut. 
Adapun sekolah yang dijadikan sampel dipilih secara acak dari sekolah 
yang unggulan yang memiliki banyak murid hingga sekolah pinggiran yang 
memiliki jumlah murid tidak banyak. Dari hasil observasi dan pendataan 
tersebut dapat dibuat kategorisasi, bahwa ada sekolah yang: (a) memiliki 
perpustakaan, jumlah buku banyak, administrasi bagus, (b) memiliki perpus-
takaan, jumlah buku banyak, administrasi kurang bagus, (c) memiliki 
perpustakaan, jumlah buku sedikit, administrasi kurang bagus, (d) tidak 
memiliki perpustakaan, jumlah buku banyak, administrasi kurang bagus, 
(e) tidak memiliki perpustakaan, jumlah buku sedikit, dan administrasi 
kurang bagus. Adapun kendala umum yang disampaikan pihak sekolah 
dengan kondisi perpustakaan yang mereka miliki bervariasi, antara lain: 
(a) sekolah tidak memiliki pustakawan atau orang yang dilatih khusus 
untuk dapat menangani perpustakaan. Kondisi ini secara umum menjadi 
alasan hampir semua sekolah. (b) sekolah tidak memiliki jumlah buku 
yang memadahi, (c) kurangnya minat baca peserta didik, sehingga jarang, 
enggan, atau malas mereka datang ke perpustakaan, (d) penataan ruang 
yang membosankan, karena ruang perpustakaan terlalu sempit. 
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Sekolah unggulan, yang biasanya berlokasi di tengah kota, pada 
umumnya telah memiliki ruang perpustakaan yang lebih memadahi, dari 
sisi luas ruang, tata letak, jumlah buku, dan pengadministrasiannya. Sedang-
kan sekolah pinggiran cenderung kekurangan jumlah buku dan kurang 
bagusnya administrasi perpustakaannya. Selanjutnya, kondisi terburuk 
juga telah ditemukan, yaitu ada tiga sekolah pinggiran, tetapi juga tidak 
begitu jauh jaraknya dari pusat kota, masih belum memiliki perpustakaan 
karena kekurangan ruang (lokal) dan hanya memiliki jumlah buku yang 
sangat minim. Karena tidak memiliki ruang untuk penyimpanan buku, 
maka wajar saja kalau mereka mengaku, bahwa buku-buku sekolah 
tercecer dimana-mana.  

Berdasar pada potret kondisi di lapangan tersebut, maka perlu kiranya 
disusun materi tentang keperpustakaan. Materi disusun secara sistematis 
praktis dengan tujuan agar mahasiswa KKN yang membaca materi ini 
akan dapat menggunakannya sebagai acuan tanpa harus berkonsultasi ke 
sana kemari, sehingga terbuang waktu mereka di jalan. Materi ini diper-
kirakan cukup memadai sebagai acuan pewujudan perpustakaan sekolah 
baku. 

 

B. Konsep Dasar 

1. Definisi 

Perpustakaan adalah pusat sumber belajar yang tidak dapat 
dipisahkan dengan kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah. 
Perpustakaan harus ditata agar dapat menimbulkan rasa nyaman dan 
menyenangkan. Perpustakaan tidak hanya untuk tujuan peminjaman 
buku, tetapi juga menjadi tempat belajar (membaca), mengerjakan 
tugas, berdialog, dan berdiskusi dalam kelompok. Perpustakaan 
harus dapat memunculkan minat baca peserta didik. Perpustakaan 
harus tertata rapi. Perpustakaan harus terjaga kebersihannya.  

Sederetan kalimat tersebut di atas adalah persyaratan ideal yang 
harus dipenuhi apabila sekolah menginginkan adanya perpustakaan 
di sekolah yang dia kelola.  

 

2. Tujuan 

Tujuan dari penyampaian materi ini agar supaya mahasiswa 
memperoleh pengetahuan teoritis dan praktis tentang pewujudan 
sebuah perpustakaan yang mendekati ideal. Oleh karena itu, selain 
memberikan gambaran kondisi perpustakaan sekolah di beberapa 
tempat, materi ini secara praktis dapat dijadikan rujukan dalam pelak-
sanaan di lapangan.  
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3. Manfaat 

Manfaat dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu menerap-
kan keterampilan teoritis dan praktis untuk mewujudkan sebuah per-
pustakaan yang ideal bagi pembelajaran peserta didik di sekolah dimana 
mahasiswa melakukan kegiatan KKN. 

 

4. Tim Pelaksana Program  

Untuk menjamin keberlangsungan hasil, maka tim pelaksana 
program tidak hanya berasal dari mahasiswa KKN saja. Pelibatan 
wakil dari pihak sekolah merupakan keharusan. Hal ini bertujuan agar 
kelangsungan hidup dan keberlanjutan hasil dapat dijamin. Setelah 
berakhirnya kegiatan KKN, wakil dari sekolah dapat melanjutkan 
tugas dan fungsinya dalam pengelolaan perpustakaan di sekolahnya. 
Walaupun yang bersangkutan masih belum dapat disebut sebagai 
pustakawan, tetapi setidaknya dia dapat menjalankan administrasi 
perpustakaan dengan benar. Itulah hasil minimal yang diharapkan.  

 
C. Cakupan Materi 

Kegiatan yang disajikan dalam materi ini meliputi hakikat pentingnya 
perpustakaan sebagai unsur pendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
dan rangkaian perencanaan dan kegiatan untuk mewujudkan sebuah admi-
nistrasi perpustakaan yang mendekati ideal di sekolah. Adapun kegiatan 
tersebut merupakan program kerja kelompok karena mempertimbangkan 
waktu yang terbatas dengan volume pekerjaan yang besar. Pelibatan pihak 
sekolah dalam pembiayaan dan SDM sangat diharapkan untuk mewujud-
kan keberlanjutan setelah kegiatan KKN selesai dilaksanakan.  

 
1. Alat dan Bahan yang Diperlukan 

Berikut ini beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan: 
a. Alat 

(1) gunting / cutter 
(2) penggaris 
(3) printer atau alat tulis (marker permanen/rapido/spidol 

permanen ukuran sedang) 
 

b. Bahan 

(1) kertas putih jenis HVS ketebalan 70 atau 80 gram 
(secukupnya) untuk label 

(2) kertas coklat (doorschlag) untuk amplop  
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(3) kertas manila untuk format kartu buku yang dimasukkan ke 
dalam amplop  

(4) kertas buffalo untuk kartu anggota perpustakaan dibagikan 
ke peserta didik sesuai dengan data sekolah 

(5) plastik gulung untuk sampul buku 
(6) lem untuk merekatkan label buku dan amplop buku 
(7) isolotip warna bening, ukuran menyesuaikan untuk 

memperkuat sampul plastiK. 
(8) buku besar dua buah, satu untuk buku sirkulasi dan satu 

untuk inventarisasi buku, referensi, dan jenis/kelompok 
buku lain yang dimiliki oleh perpustakaan. 

 
2. Pendanaan 

Pendanaan untuk program ini dapat berasal dari dua sumber, 
yaitu mahasiswa dan sekolah. Mahasiswa dapat mengalokasikan dana 
dari pengajuan proposal ke dinas/instansi swasta maupun pemerintah, 
dana program, dan/atau dana dari upaya mahasiswa sendiri, seperti 
profit dari kegiatan KKN yang lainnya. Alternatif sumber dana lainnya 
adalah dari pihak sekolah. 

 
3. Inventarisasi untuk Pengelompokan Buku 

Sebelum melakukan pelabelan, perlu kiranya mahasiswa peserta 
KKN melakukan pendataan buku. Pendataan dimaksudkan untuk mem-
buat pengelompokan buku sesuai dengan kategorinya. Kategorisasi 
tersebut memudahkan mahasiswa untuk melakukan pelabelan.  

Adapun kategorisasi yang perlu diperhatikan sebagai acuan adalah 
dengan mengelompokkan buku ke dalam 10 kelompok, sebagai berikut: 
1) Kelompok buku dan karya-karya umum 
2) Kelompok buku Filsafat dan Psikologi 
3) Kelompok buku Agama 
4) Kelompok buku Ilmu Sosial 
5) Kelompok buku Bahasa 
6) Kelompok buku Ilmu Murni dan Matematika 
7) Kelompok buku Teknologi dan ilmu terapan 
8) Kelompok buku Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
9) Kelompok buku Literatur dan Retorika/Kesusastraan 
10) Kelompok buku Geografi dan Sejarah 

Sumber belajar lain, seperti kamus, referensi, buku paket IPA, 
IPS, dan PKN, video pendidikan sekolah, dan majalah dan/atau koran 



6   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

diregistrasi dan dibubuhi label sama seperti pelabelan buku di atas 
dengan kode kategori yang berbeda, dan penempatannya dipisahkan 
dalam rak terpisah. 

  
4. Cara Pembuatan 

Setelah kegiatan inventarisasi buku dan sumber belajar lain 
selesai dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembuatan kode 
buku, label buku, kartu buku, kantong buku, indeks buku, kartu 
anggota, penyampulan buku, penyusunan buku dalam rak menurut 
kategori, dan pembuatan Tata Tertib Perpustakaan untuk pengelola 
perpustakaan dan peserta didik (ditempel di ruang perpustakaan) 

Berikut ini secara rinci akan dijelaskan mekanisme pembuatan 
bagian-bagian tersebut di atas.  

 
a. Kode Buku 

Kategorisasi yang perlu diperhatikan sebagai acuan adalah, 
sebagai berikut: 
001 – 099 :  Buku dan karya-karya umum 
100 – 199 :  Filsafat dan Psikologi 
200 – 299 :  Agama 
300 – 399 :  Ilmu Sosial 
400 – 499 :  Bahasa 
500 – 599 :  Ilmu murni dan Matematika 
600 – 699 :  Teknologi dan ilmu terapan 
700 – 799 :  Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
800 – 899 :  Literatur dan Retorika/Kesusastraan 
900 – 999 :  Geografi dan Sejarah 

Adapun sumber belajar lain, seperti kamus, referensi, buku 
paket IPA, IPS, dan PKN, video pendidikan sekolah, dan majalah 
dan/atau koran diregistrasi dan dibubuhi label sama seperti pela-
belan buku di atas dengan kode kategori yang berbeda, dan penem-
patannya dipisahkan dalam rak terpisah. 

 
b. Label Buku 

Sebelum melakukan pelabelan buku, hal yang perlu disiapkan 
adalah merancang kotak berukuran 4x6cm2 atau 5x7cm2 yang 
terbagi menjadi dua baris kotak pada kertas HVS 70/80 gram. 
Kotak atas ditulisi identitas (dalam contoh: Perpustakaan SD N 
Lesanpuro 4 Malang). Sedangkan pada kotak bawah dituliskan 
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identitas buku. Label buku diperbanyak dengan cetak komputer 
untuk mempercepat kerja, karena memerlukan banyak label sejum-
lah banyaknya buku yang dibubuhi label. 

Ukuran label buku telah diperhitungkan agar tidak menutupi 
tulisan judul atau nama pengarang atau informasi lain yang ditulis 
pada punggung buku, karena label tersebut ditempel pada punggung 
buku melitit dari sampul depan ke sampul belakang buku. Adapun 
jarak tempelnya kurang lebih 5cm dari ujung bawah buku. Upaya-
kan keajegan jarak tersebut agar tampak kerapian buku-buku 
seandainya dijajarkan berdiri. Berikut ini tulisan dan angka kode 
yang dibubuhkan pada label, sebagai contoh: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjelasan: 
300  =  rak penempatan 
12   =  nomor buku 
GUN  =  nama pengarang/penulis, diambil dari tiga huruf awal 

nama terakhir (Tom Gunadi) 
S  =  Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45 
 

c. Kartu Buku  

Kartu buku adalah kartu berukuran sekitar 8x12 cm2 dicetak 
di atas kertas buffalo atau sejenisnya. Kartu buku ini disisipkan 
pada kantong buku pada bagian dalam sampul buku belakang. 
Kartu buku ini berfungsi sebagai pemberi informasi tentang tanggal 
peminjaman, tanggal pengembalian buku, dan paraf petugas per-
pustakaan. Nama dan kode peminjam dicatat di buku sirkulasi. 

PERPUSTAKAAN 

SD N LESANPURO 4 MALANG 

300.12 GUN 

S 
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Adapun desain kartu buku, sebagai berikut: 
 

PERPUSTAKAAN 
SD NEGERI LESANPURO 4 MALANG 

300.12 GUN 
S 

Tanggal 
peminjaman 

Tanggal 
pengembalian 

Paraf 

   

 

d. Kantong Kartu Buku  

Kantong kartu dibuat dari kertas doorschlag (kertas sampul/ 
amplop warna coklat) atau sejenisnya. Ukuran kantong disesuaikan 
dengan ukuran kartu buku (8,5x12,5cm2), karena fungsi dari kantong 
kartu adalah untuk menyimpan kartu buku yang ditempatkan pada 
bagian dalam sampul buku belakang. Tidak ada tulisan apapun 
pada kantong buku tersebut, karena fungsinya hanya untuk menga-
mankan agar kartu buku tidak terselip atau tercecer. 

Buatlah desain mirip desain amplop surat. Yang membedakan 
antara keduanya adalah kantong kartu tidak memiliki tutup seperti 
amplop. 



Materi 1 Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah   9 

Adapun desain kantong kartu adalah: 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Buku Induk  

Setelah selesai proses pelabelan, sebenarnya buku-buku sudah 
dapat dicatat dalam buku induk. Buku induk berisi informasi 
tentang judul buku, kode buku, jumlah buku sama judul. Dari buku 
tersebut akan dapat diketahui jumlah keseluruhan buku yang dimi-
liki oleh perpustakaan sekolah. Daftar kepemilikan kamus, referensi, 
buku paket, video pendidikan sekolah, dan majalah dan/atau koran 
dicatat dalam buku induk juga, tetapi halamannya dipisahkan agar 
mempermudah dalam pencarian.  

Pada era paperless, penyimpanan dokumen dengan hard 
copy telah mulai ditinggalkan. Penyimpanan model ini telah digeser 
oleh penyimpanan dalam komputer dengan menggunakan program 
tertentu. Sangat disarankan kepada mahasiswa peserta KKN untuk 
membekali diri dengan kemahiran pembuatan program komputer 
untuk penyimpanan data buku yang dimiliki perpustakaan sekolah. 
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f. Buku Sirkulasi 

Buku sirkulasi adalah buku besar yang berisi tentang infor-
masi keluar masuk buku. Buku keluar yang dipinjam oleh anggota 
dicatat judul buku, kode buku, kode peminjam, tanggal peminjaman, 
dan tanggal pengembalian. 

Sama halnya dengan buku induk, sangat disarankan transaksi 
keluar masuk buku dilakukan dengan komputer. 

 
g.  Kartu Anggota 

Untuk mendapatkan capaian yang optimal dan ideal, sebaik-
nya seiring dengan tertatanya administrasi perpustakaan, maka 
perlu kiranya peserta didik dilengkapi dengan kartu perpustakaan. 
Kartu perpustakaan ini dimiliki oleh setiap peserta didik. Fungsi 
dari kartu ini adalah hanya untuk peminjaman buku saja. Pada 
saat akan meminjam buku, pemilik kartu harus menunjukkan 
kartunya untuk pencatatan peminjaman buku pada buku sirkulasi. 
Hal yang dicatat meliputi: nama pemegang kartu, asal kelas, dan 
NIS (Nomor Induk Siswa).  

Kartu anggota memiliki dua sisi. Sisi depan berisi identitas 
pemegang, sedangkan sisi belakang berisi ketentuan yang harus 
dipatuhi oleh pemegang terkait dengan perpustakaan. Adapun 
ukuran kartu sekitar 5x8cm2, terbuat dari kertas cetak dan sebaiknya 
dilapis plastik (laminating) agar mampu tahan lama dan mudah 
dibawa oleh pemegang. Data yang dituliskan dalam kartu anggota 
adalah (a) nama, (b) kelas, dan (c) Nomor Induk Siswa (NIS). Desain 
dan warna menyesuaikan. 

Berikut desain Kartu Anggota: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTU ANGGOTA 
Perpustakaan SD N Lesanpuro 4 Malang 

Jln. Danau Sentani No. 7 Sawojajar Malang 

N a m a :  Variska V Vashfa 

Kelas :  IX E-5 

NIS :  12345 

 
Ketentuan: 

1. Kartu ini harus selalu dibawa pada 

saat masuk ke perpustakaan 

2. Kartu tidak boleh dipinjamkan kepada 

anggota lain 

3. Apabila kartu anggota hilang harap 

segera melapor untuk diganti 
4. Kartu ini berlaku selama pemegang 

menjadi peserta didik di sekolah ini. 
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h. Penyampulan Buku 

Buku yang telah selesai didata (setelah melewati proses 
pelabelan dan pencatatan dalam buku induk, maka harus disampul. 
Penyampulan disarankan menggunakan plastik warna transparan. 
Plastik sampul bukan sampul jadi tetapi terbuat dari plastik rol 
yang dipotong-potong sesuai dengan ukuran buku. Hal ini dimak-
sudkan untuk pertimbangan irit biaya dan ketahanan sampul. 
Perekatan sampul menggunakan isolotip warna bening. 

 
i. Penyusunan Buku dalam Rak Menurut Kategori 

Buku yang telah selesai diregistrasi dalam buku induk dan 
telah disampul ditata dalam rak buku. Penataan buku dalam rak 
mengacu kepada pengelompokan kategori buku. Untuk membantu 
mudahnya penataan dan pencarian buku oleh peserta didik, rak 
diberi nomor dan kode sesuai dengan kelompok buku dan ditem-
pelkan pada rak tersebut. 

 
 
 
 
 
 

 
j. Tata Tertib Peminjaman  

Proses sirkulasi buku melibatkan dua belah pihak, yaitu pusta-
kawan sebagai pihak yang melayani dan peserta didik sebagai 
pihak yang dilayani. Kedua pihak ini melakukan pekerjaannya 
berdasarkan pada deskripsi tugas masing-masing. Deskrisi tugas 
ini yang keluasan dan batasan terhadap hal-hal yang boleh dilakukan 
dan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak. Sebaiknya tata 
tertib ini ditempel di dalam ruang perpustakaan. 

Adapun tata tertib untuk petugas perpustakaan adalah sebagai 
berikut: 

TATA TERTIB  
PETUGAS PERPUSTAKAAN  

1. Meminta pengunjung mengisi daftar hadir. 
2. 1. Memberi informasi tentang buku yang boleh dan tidak boleh dipinjam. 
3. 2. Melayani peminjaman dan pengembalian buku. 

100 – 199 
Filsafat dan Psikologi 
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4. 3. Menulis nomor buku dan tanggal pengembalian di kartu peminjaman 
buku, lama peminjaman 2 minggu, dan boleh diperpanjang hanya 1 
kali. Maksimum buku yang boleh dipinjam 2 buku. 

5. 4. Mengecek tanggal pengembalian buku dan menandatangani bukti 
pengembalian buku di kartu peminjaman. 

6. 5. Menghitung dan menerima uang denda keterlambatan buku, denda 
1 hari Rp. 200,- 

7. 6. Mengembalikan dan menata buku yang telah dibaca atau 
dipinjamkan ke tempat semula dengan rapi. 

8. 7. Mengecek kondisi buku dan meminta peminjam agar menyampul 
buku yang belum disampul plastik. 

 
Berikut adalah tata tertib untuk anggota perpustakaan: 
 

TATA TERTIB  
ANGGOTA PERPUSTAKAAN  

1. Peserta didik dilarang masuk perpustakaan sebelum diijinkan oleh 
petugas perpustakaan 

2. Sebelum masuk ke ruang perpustakaan peserta didik harus 
melepas topi dan sepatu, serta menaruh tas di rak yang tersedia. 

3. Peserta didik harus mengisi buku kunjungan. 
4. Peserta didik dilarang membawa makanan, minuman, dan makan 

dan minum di ruang perpustakaan. 
5. Peserta didik dilarang mengobrol, bermain, dan atau membuat 

gaduh di ruang perpustakaan. 
6. Peserta didik harus mengembalikan ke tempat semula dengan rapi 

terhadap buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain selesai membaca 
7. Peserta didik harus mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat 

kabar, dan lain-lain, sesuai dengan waktu pengembalian 
8. Peserta didik tidak dibenarkan mencorat-coret, menggunting, dan 

menyobek buku, dan lain-lain milik perpustakaan 
9. Bila ada jam kosong, pesrta didik diperbolehkan belajar di ruang 

perpustakaan 

 

5. Pengisian Checklist oleh Pelaksana Program  

Check list perlu dibuat untuk instrumen kontrol tahapan penger-
jaan kegiatan. Tujuan penyusunan instrumen ini adalah agar tahapan 
pengerjaan yang telah dirancang sebelumnya tidak terlewatkan atau 
dilupakan. Secara teknis, check list ini dibuat sesederhana mungkin, 
yaitu hanya berisi daftar kalimat yang mewakili urutan kerja mulai dari 
awal hingga akhir berisi. Cara pengisiannya hanya dengan membubuh-
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kan tanda (√) pada tahapan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. 
Yang bertanggungjawab mengisi adalah tim perpustakaan. 

Adapun contoh format check list adalah sebagai berikut (komponen 
dapat disesuaikan): 

  

No. Komponen yang dikerjakan 
Beri tanda ( √ ) 

bila telah selesai 
dikerjakan 

1. Penyiapan alat dan bahan  
2. Inventarisasi dan pengelompokan buku  
3. Pembuatan kode buku  
4. Pembuatan label buku  
5. Pembuatan kartu buku  
6. Pembuatan kantong buku  
7. Pembuatan Indeks buku  
8. Pembuatan kartu anggota  
9. Penyampulan buku  

10. Penyusunan buku ke dalam rak  
11. Pembuatan tata tertib  
12 dst.  

   
Penanggungjawab program, 

 
 
 

(…………………………………….) 
 

Catatan: Format check list ini disertakan dalam laporan program. 
 

D. Penutup 

Keberadaan perpustakaan di sekolah sangat penting dalam mendu-
kung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Perpustakaan yang ideal 
harus dapat menyediakan fasilitas yang memadai dan mampu 
memberikan segala sesuatu yang mereka inginkan mereka. Keidealan 
sebuah perpustakaan tidak hanya terletak pada pemilihan lokasi atau tata 
ruang perpustakaan yang memberikan ketenangan, rasa nyaman dan 
senang kepada peserta didik, tetapi fasilitas yang berupa sumber belajar 
(buku, referensi, kamus, video, dan atau sumber belajar elektronik lain) 
harus dapat diakses oleh peserta didik dengan baik.  
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Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa masih banyak sekolah yang 
belum memiliki perpustakaan yang memenuhi standar baku perpustakaan 
dengan memenuhi prasyarat-prasyarat di atas. Oleh karena itu, mahasiswa 
yang diterjunkan di sekolah untuk melaksanakan KKN memiliki peran 
yang sangat penting untuk melakukan pembenahan perpustakaan hingga 
mendekati ideal.  

Materi ini disusun dengan sangat operasional, sehingga diharapkan 
materi ini dapat digunakan sebagai acuan baku dalam melakukan pembe-
nahan perpustakaan sekolah. Adapun modifikasi tertentu dapat dilakukan 
dengan penyesuaian yang seperlunya sesuai dengan kondisi sekolah. 
Diharapkan dukungan semangat, fasilitas, dan pendanaan pihak sekolah 
dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa KKN dapat mewujudkan 
perpustakaan sekolah dimaksud.  

 
E. Daftar Pustaka 

Atmodiwiryo, Paramita & Yandi Andri Yatmo (2012) Pedoman Tata Ruang Perpus-
takaan Sekolah/Madrasah.  

Handbook of Life Skill Development (Materi Penunjang Pengembangan Kecerdasan 
Sosial dan Emosional dalam KKN UM), Universitas Negeri Malang, tanpa tahun. 

Kosasih, Aa. S. Sos. (2009) Tata Ruang, Perabot dan Perlengkapan Perpustakaan 
Sekolah. 

Pedoman KKN Dikti. 
Pedoman KKN universitas lain. 

 



Materi 2 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN  

A. Pendahuluan 
Guru sebagai tenaga pendidik profesional di lingkungan lembaga 

pendidikan formal pada saat ini memiliki peran tidak hanya sebagai tenaga 
pengajar, tetapi mereka harus mampu membelajarkan anak. Guru harus 
mampu melaksanakan kegiatan instruksional atau pembelajaran, yaitu 
kegiatan mengatur atau mengelola informasi dan lingkungan untuk mem-
fasilitasi kegiatan belajar peserta didik.  

Guru profesional harus mampu melakukan kegiatan pembelajaran 
secara efektif, yaitu dapat  mengelola sistem pembelajaran yang meliputi 
komponen-komponen: (1) tujuan pembelajaran, (2) bahan pembelajaran, 
(3) anak yang belajar, (4) model dan metode pembelajaran, (5) sumber 
belajar, (6) media pembelajaran, dan (7) evaluasi proses dan hasil belajar. 
Guru professional, disamping harus mampu memilih dan memilah serta 
memanfaatkan berbagai sumber belajar, mereka juga harus mampu mem-
buat sendiri media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan dan alat 
yang ada di sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam buku 
ini secara garis besar dipaparkan  tentang: definisi, posisi, fungsi,  jenis, cara 
membuat, dan memanfaatkan  media pembelajaran sederhana. 

 
B. Definisi 

Sumber belajar adalah segala macam benda yang dapat memberikan 
informasi maupun berbagai keterampilan pada peserta didik, sehingga 
memudahkan pembelajaran mereka. Secara umum, dilihat dari sisi pengem-
bangannya, sumber belajar dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu 
sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. 
Sumber belajar yang dirancang adalah segala sumber belajar yang secara 
sengaja didesain untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran tertentu, 
misalnya buku pelajaran, buku cerita, kamus, ensiklopedia, perpustakaan, 
ruang sumber belajar, laboratorium, alat peraga, museum, VCD pembela-
jaran, dan lain-lain. Adapun sumber belajar yang dimanfaatkan atau diguna-
kan adalah sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan 
pembelajaran tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pen-
capaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar jenis ini dimanfaatkan guna 
memberikan kemudahan dan kejelasan kepada seseorang dalam kegiatan 
belajarnya. Contoh sumber belajar jenis ini, yaitu pasar, terminal, pelabuhan, 

15 
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bandara, toko, sawah, kebun, gunung, nara sumber, pabrik, media massa, 
dan sebagainya. 

Media adalah kata jamak dari medium yang artinya pengantar atau 
perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan 
kepada komunikan untuk mencapai efek tertentu. 

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh 
guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, sehingga 
mereka tertarik, berminat, dan  terangsang pikiran dan perasaannya pada 

kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
 

C. Posisi Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan 
sistem dan proses pembelajaran, artinya media pembelajaran merupakan 
unsur yang sangat penting dan menentukan kegiatan pembelajaran. Media 
harus direncanakan dan dipersiapkan, media harus dimanfaatkan secara 
optimal, dan media harus menjadi salah satu unsur pembelajaran yang 
memiliki bobot nilai apabila dilakukan evaluasi terhadap pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru. 

 
D. Fungsi Media Pembelajaran 

1. Fungsi Umum:  

Media sebagai pembawa pesan (materi) dari sumber pesan (guru) 
ke penerima pesan (peserta didik) dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran. 

 
2. Fungsi Khusus: 

a. Untuk menarik perhatian peserta didik. 
b. Untuk memperjelas penyampaian pesan. 
c. Untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. 
d. Untuk menghindari terjadinya verbalisme dan salah tafsir. 
e. Untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan belajar 

peserta didik. 
 

E. Ruang Lingkup / Jenis Media Pembelajaran Sederhana 

1. Media Dua Dimensi 

a. Media Grafis 

Media grafis meliputi beberapa macam, yaitu: 
1) sketsa / gambar bagan. 
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2) gambar 
3) kartu:  kartu angka, kartu huruf, kartu kata, kartu gambar, 

dan lain-lain. 
4) Poster 
5) karton dan karikatur  
6) bagan, yang berupa bagan lembar balik (flip chart) , bagan 

tertutup (hidden chart), bagan pohon (tree chart), bagan 
arus (flow chart), bagan kartu, dan lain-lain.  

7) grafik yang berupa grafik garis, grafik batang, grafik balok, 
grafik lingkaran, dan grafik bergambar. 

b. Media papan, meliputi papan tulis, papan flanel, papan buletin, 
papan magnet, dan lain-lain. 

c. Media cetak, meliputi buku, majalah, koran, tabloid, kamus, 
ensiklopedia, peta, dan lain-lain. 

 
2. Media Tiga Dimensi 

a. Media Benda Sebenarnya/Asli 

1) Widyawisata; membawa anak mengunjungi benda asli di 
luar sekolah  

2) Speciment; contoh benda asli dibawa ke sekolah, meliputi: 
speciment benda hidup, speciment benda mati, speciment 
benda tak hidup 

b. Media Benda Tiruan (imitasi)  

Media benda tiruan meliputi: jenis model, diorama, mock-up, 
boneka, topeng, ritatoon, dan rotatoon. 
 

3. Macam Media dan Cara Pembuatan 

a. Media Operasional Angka 
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1) Bahan dan  alat 

Bahan yang dibutuhkan 
 2 karton 3mm 
 1 manila putih 
 1 lakban 
 mika bening 
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Alat yang dibutuhkan 
 gunting 
 cutter 
 penggaris 
 bollpoint 
 double tape 
 lem castol 

 
2) Cara pembuatan 

Langkah – langkah pembuatan 
a) Menyiapkan alat dan bahan yang telah di dapatkan 
b) Memotong karton dengan ukuran 66 x 46 cm2 
c) Memotong manila dengan ukuran yang sama, yaitu 66 x 

46 cm2 
d) Memberikan lakban di atas, bawah, samping-samping 

untuk dijadikan pigura 
e) Memotong mika dengan potongan yang telah ditentukan 

setelah menghitung jaraknya 
f) Memotong lakban dan menempelkannya pada mika 

tempat yang telah ditentukan dan di sesuaikan 
g) Memotong kartu angka sesuai dengan tempatnya setelah 

menghitung panjang dan lebarnya 
h) Menuliskan judul desain produk pada kartu setelah 

menghitung panjang dan lebarnya dari sisi-sisinya 
i) Membuat angka pada kartu dari (0 – 9) sebanyak 3 kali 
j) Membuat tanda (+), (-), (=), dan (x) setelah mengukur 

sisinya 
k) Membuat tempat kartu angka pojok kanan kiri bawah 

setelah mengukur sisi-sisinya 
l) Menempatkan kartu pada tempat menaruh kartu di 

pojok bawah-kanan kiri 
m) Mengecek keseluruhan media 
n) Memberikan tempat penyimpanan / gantungan untuk 

karton. 
 

3) Manfaat 

Media digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas 
secara individu, karena media ini dapat dimaksimalkan hanya 
untuk perorangan. Media yang berukuran agak besar digunakan 
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untuk menjelaskan di depan kelas dengan kombinasi dari bebe-
rapa operasi hitungan.   

 
b. Media Lembar balik 

Sketsa: 

  

 

 

 

 

 

kertas duplek mata itik 

Lakban hitam  

Plastik mika 

     

 

 
Papan Lembar Balik 

  kawat 

  lembar balik 

 

 70 cm  rusuk 

    

 

50 cm 

Kebutuhan 

tubuh 

 

 
Anggota Tubuh 

Manusia, 

kebutuhan, dan 

Perawatannya 

 
Kebiasaan 

baik 
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1) Bahan dan alat 

Bahan yang dibutuhkan 
 kawat 50 cm 
 mata itik  
 kertas duplek 2  
 triplek 
 engsel satu pasang 
 plastik mika 
 peganggan pintu 
 paku  
 poster pembelajaran 3 materi 
 kertas asturo 4  
 lakban hitam besar 
 reng / rusuk 5m  
Alat 
 pensil  
 penggaris 
 gunting 
 spidol  
 kuas 
 

2) Langkah – langkah pembuatan 

a) Buat kerangka menggunakan rusuk ukuran 50 x 70 cm
2
 

sebanyak 2 buah. 

b) Pasang triplek dengan ukuran 50 x 70 cm
2
 pada 

kerangka yang telah dibuat 
c)  Kaitkan bagian atas triplek pertama dan triplek kedua 

dengan engsel 
d)  Lubang bagian atas papan dengan bor kayu, sebanyak 2 

lubang 
e)  Siapkan lembar – lembar balik 

f)  Potong kertas duplek ukuran 50 x 70 cm
2
 sebanyak lima 

lembar 
g)  Lapisi / sampil dengan mika plastik ukuran 45 x 61 cm

2
 

h)  Rekatkan kertas duplek dan mika plastik menggunakan 
lakban, kecuali bagian atas 

i)  Lubangi bagian atas lembar balik sebanyak 2 lubang 
j)  Pasang mata itik pada setiap lubang 
k)  Siapkan judul, tulis judul pada kertas asturo, hiasi 

semenarik mungkin 
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l)  Siapkan semua materi yang akan disampaikan pada 
pembelajaran 

m)  Masukkan semua materi pada lembar balik yang telah 
disiapkan 

n)  Rapikan !! 
o)  Tulis setiap materi yang disampaikan pada bagian 

belakang lembar balik 
p)  Urutkan materi mulai dari judul, materi 1 (anggota 

tubuh), materi 2 (pawatan tubuh), materi 3 (kebutuhan 
tubuh) 

q)  Setelah tertata, kaitkan lembar balik pada papan 
penyangga menggunakan kawat yang dibentuk seperti 
ring (lingkaran) 

r)  Rapikan kawat agar lembar balik dapat dibalik 
sempurna 
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c. Media Metamorfose 

Metamorfosos adalah suatu proses perkembangan biologi 
pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan/ 
atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis 
dibagi menjadi dua yaitu metamorfosis tak sempurna dan meta-
morfosis sempurna.  

Sketsa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAMOR

FOSIS 

SEMPURN

A 

PADA 

HEWAN 
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JUDUL MATERI JUDUL MATERI 

JUDUL MATERI JUDUL MATERI 

JUDUL MATERI 
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1) Bahan dan alat 

Bahan yang dibutuhkan untuk bagan lembar balik 
 Triplek 
 kertas karton 
 kertas dupleks  
 ring/(lingkaran) 
 mika / taplak bening 
 mata itik 
 lakban 
Bahan yang dibutuhkan untuk bagan kartu 
 kertas asturo 
 print gambar 
 laminating 
Alat 
 paku 
 gunting 
 lem 
 penggaris 
 pensil 
 pulpen 
 cutter  

 
2) Cara Pembuatan 

Langkah-langkah pembuatan 
a) Pertama-tama potong triplek dengan ukuran 70x50 cm2 

sebanyak 2 lembar. 
b) Potong kertas karton dengan ukuran 50x50 cm2 

sebanyak 1 lembar. 
c) Gabungkan kedua triplek dengan memaku bagian atas 

dan bagian bawah digabung dengan kertas karton. 
d) Kertas karton dilipat menjadi dua bagian dan 1 bagian 

digabung dengan triplek bagian depan bawah, 1 bagian 
lagi digabung dengan triplek bagian belakang bawah, 
yang akhirnya triplek bisa berdiri tegak. 

e) Buat bagan lembar balik dengan menggunakan kertas 
dupleks. 

f) Kertas dupleks dipotong dengan ukuran 70x50 cm2 
sebanyak 6 lembar. 

g) Beri dua lubang pada bagian atas dengan ukuran yang sama. 



26   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

h) Pasang mata itik pada lubang kertas dupleks. 
i) Lakukan pada setiap potongan kertas dupleks sampai 

terpasang semua. 
j) Cetak atau print gambar materi dengan ukuran ± 15x15 cm2. 
k) Laminating gambar yang telah dicetak untuk kartu pada 

bagan lembar balik. 
l) Pada kertas dupleks yang telah dipasang mata itik, 

tempeli potongan mika dengan lakban. Ukuran mika 
kurang lebih sama dengan ukuran gambar yang telah 
dilaminating. 

m) Tempel 1 mika ukuran ± 60x10 cm2 untuk judul di 
masing-masing materi, dan tempel 4 mika ukuran ± 
15x15 cm2 untuk gambar materi. 

n) Lakukan pada masing-masing kertas dupleks sampai ke 
6 kertas dupleks tertempel mika semua. 

o) Pasang ring pada bagian atas triplek yang telah 
tergabung. Beri 2 ring. Ini berfungsi untuk membolak-
balikkan bagan yang terbuat dari kertas dupleks. 

p) Tata atau masukkan ke 6 kertas dupleks yang telah 
tertempel mika ke ring yang terpasang pada gabungan 
triplek. Triplek berdiri dan bagan dapat dibolak-balik. 

q) Buat kemasan untuk kartu dengan bentuk amplop. 
r) Terakhir, pembuatan bagan dapat berjalan apabila 

gambar/kartu dimasukkan ke mika-mika. Bagan lembar 
balik dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

 
d. Media Anggota keluarga 
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Keterangan gambar: 
1. Kakek 
2. Nenek 
3. Ayah 
4. Ibu 
5. Kakak ( laki-laki) 
6. Adik ( perempuan) 

 

1) Bahan dan alat 

Bahan yang dibutuhkan 
 pembuatan Lemed Dolls 
 kain blacu  
 kain katun  
 transfer paper  
 dakron  
 benang 
  

Pembuatan media pendukung 
 print A2 kertas art paper 260gr (background)  
 foam   
 kertas karton tebal  
 lem tembak  
 paku pin (push pin)  
 

Alat yang dibutuhkan 
 pensil  
 gunting  
 penggaris  
 jarum  
 cutter 

 
2) Cara pembuatan: 

Langkah-langkah Pembuatan 
 Pembuatan Lemed Dolls 

a) Desain yang diinginkan di printing diatas kain blacu 
b) Lalu dipotong sesuai dengan pola gambarnya 
c) Selanjutnya gambar dijahit 
d) Dimasukkan dakron didalamnya 



28   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 Media Pendukung 
a) Papan yang terbuat dari kertas 
b) Dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang di inginkan 
c) Kemudian papan tersebut dilapisi foam 
d) Diberi paku pin sebagai background (papan tempel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e. Media Rambu Lalu Lintas 
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1) Bahan dan alat 

Bahan yang diperlukan: 
 triplek 
 kertas asturo 
 gambar rambu-rambu 
 mika 
 tali koor 
Alat yang dibutuhkan: 
 lem kertas 
 spidol warna  
 gunting 
 lakban  

 
2) Cara pembuatan 

Langkah- langkah Pembuatan 
a) Siapkan alat dan bahan, potong triplek sesuai ukuran. 
b) Lapisi triplek dengan kertas asturo . 
c) Setelah triplek jadi, potong kertas asturo menjadi 4 

bagian dan kertas manila 4 bagian. 
d) Potong dan tempelkan gambar rambu lalu lintas di kertas 

asturo yang sudah dipotong tadi dan kertas manila di atas 
gambar sebagai penutup, yang terakhir dilapisi dengan 
mika. 

e) Setelah gambar jadi siap untuk di tempelkan pada triplek 
yang telah dihias, selanjutnya pada masing-masing 
gambar diberi kertas penutup. 

f) Pada bagian bingkai lapisi dengan lakban berwarna, hias 
semenarik mungkin. 
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f. Media Balok Bangunan Bercerita 

1)  Bahan dan alat 

a) Bahan yang dibutuhkan untuk membuat permainan Balok 
Bangunan Bercerita (BBB)   ialah sebagai berikut : 
 karpet untuk alas 
 kayu untuk boneka 
 cat pilox 
 cat biasa 
 kayu Reng 

b) Alat yang digunakan untuk membuat permainan Balok 
Bangunan Bercerita (BBB) adalah sebagai berikut : 
 amplas 
 meteran 
 kuas 
 tas (untuk tempat/wadah) 

2) Cara pembuatan 

Langkah-langkah Pembuatan 
a)  Tahap Rancangan : 
 Menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. 
 Mengukur media utama balok-balok pada kayu reng. 
 Memotong balok-balok pada kayu reng yang sudah diukur. 
 Menggosok potongan balok menggunakan amplas. 
 Potongan balok yang sudah diamplas sampai halus ke-

mudian didempul. 
 Membuat pola gambar boneka pelengkap pada kayu 

untuk boneka. 
 Memotong pola gambar boneka pelengkap. 

b)  Tahap Penyelesaian : 
 Sebelum dilakukan pengecatan, balok-balok digosok 

lagi dengan amplas, agar memperoleh hasil pengecatan 
yang bagus dan merata. 

 Mengecat balok-balok. 
 Melakukan pengecatan warna dasar untuk boneka sampai 

merata. 
 Setelah kering, boneka pelengkap dilukis sesuai dengan 

aslinya. 
 Diamkan sampai kering. 
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c) Tahap kemasan : 
 Semua barang (balok, boneka) dimasukkan kedalam 

tas yang khusus dibeli sebagai wadah ataupun kemasan. 

Materi-materi pokok yang terdapat pada permainan Balok 
Bangunan Bercerita (BBB) adalah sebagai berikut: 
a)  Balok bangunan, terdiri dari: 
 kubus besar 
 silinder  
 balok besar 
 balok kecil 
 prisma segitiga 
 balok tapeis panjang 
 balok tapeis pendek 
 kubus kecil 
 silinder panjang 
 silinder pendek 
 setengah silinder 
 lingkaran berlubang 
 limas  

b)  Tokoh Keluarga, terdiri dari: 
 ayah  
 ibu  
 anak perempuan 
 anak laki-laki 

c)  Tanaman, terdiri dari : 
 pohon cemara 
 pohon kelapa 

d)  Binatang-binatang, terdiri dari : 
 singa  
 unta 
 gajah  
 harimau  
 zebra  
 jerapah  

e)  Rambu-rambu lalu lintas: 
 trafficlight 
 tanda dilarang parkir 
 tanda tempat penyeberangan 
 tanda mobil truck dilarang masuk 
 tanda stop 
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f)  Tokoh masyarakat (profesi), terdiri dari : 
 guru 
 dokter 
 polisi  

g)  Kendaraan darat, terdiri dari : 
 mobil 
 becak  
 bus 
 ambulance  
 Mobil Pemadam Kebakaran 

Keterangan dan bentuk bagian-bagian media: 
1)  Kubus kecil  

 Warna : hijau, merah muda, kuning. 
 Ukuran : sisi = 3,5cm x 3,5cm 

2)  Kubus besar  
 Warna : hijau, kuning 
 Ukuran : sisi = 4,5cm x 4,5cm 
 

 

Keterangan : 
 Prisma segitiga 

 Warna : merah muda, biru, merah, coklat 
 Ukuran : alas = 5cm, tinggi = 2,5cm 
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Keterangan : 
1)  Balok tapeis pendek  

 Warna : hitam 
 Ukuran : panjang = 6cm,  lebar = 3cm, tinggi = 1,2cm 

2)  Balok tapeis panjang  
 Warna : hitam 
 Ukuran : panjang = 16cm,  lebar = 3cm, tinggi = 1,2cm 

 

Keterangan : 
 Lingkaran berlubang 

 Warna : hitam 
 Ukuran : diameter = 10cm 

 

Keterangan : 
1)  Limas  

 Warna : hijau 
 Ukuran : tinggi = 2,5cm, diameter = 4cm 

2)  Setengah tabung 
 Warna : hijau 
 Ukuran : tinggi = 8cm, diameter = 4 cm, jari-jari = 2cm 
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Keterangan : 
 Balok  

 Warna = biru, merah 
 Ukuran : panjang = 8cm, lebar = 3,5cm, tinggi = 3,5cm 

  

Keterangan : 
 Balok dengan alas persegi 

 Warna : biru, ungu, merah 
 Ukuran : panjang = 4,5cm, lebar = 4,5, tinggi = 1cm 

 

Keterangan : 
1)  Tabung tinggi 

 Warna : merah muda 
 Ukuran : tinggi = 6cm, diameter = 2,8cm 

2)  Tabung pendek 
 Warna : merah, kuning 
 Ukuran : tinggi = 3,7cm, diameter = 2,8cm 
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Keterangan : 
1)  Balok tapeis dengan alas persegi panjang ( ukuran besar ) 

 Warna : merah muda, biru 
 Ukuran : panjang = 8cm, lebar = 5,5cm, tinggi = 0,5cm 

2) Balok tapeis dengan alas persegi panjang ( ukuran kecil ) 
 Warna : merah muda 
 Ukuran : panjang = 8cm, lebar = 4,5cm, tinggi = 1cm 

 

 

Keterangan : 
1)  Gajah 

 Warna : abu-abu 
 Ukuran : panjang = 12,5cm, tinggi = 8,5cm 

2)   Zebra 
 Warna : hitam, putih 
 Ukuran : panjang = 6,5cm, tinggi = 6cm 

3)  Unta 
 Warna : coklat 
 Ukuran : panjang = 12cm, tinggi = 10cm 
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Keterangan : 
1) Jerapah 

 Warna : kuning, hitam 
 Ukuran : panjang = 9cm, tinggi = 15cm 

2)  Singa  
 Warna : orange, hitam 
 Ukuran : panjang = 10cm, tinggi = 8cm 

3)  Harimau  
 Warna : kuning, hitam 
 Ukuran : panjang = 10cm, tinggi = 7cm 

 
 

Keterangan :  
1)  Mobil pemadam kebakaran 

 Warna : merah 
 Ukuran : panjang = 14cm, tinggi = 5,5cm 

2)  Bus  
 Warna : biru 
 Ukuran : panjang = 12,5cm, tinggi = 5cm 
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1)  Becak 
 Warna : putih, hitam 
 Ukuran : panjang = 6cm, tinggi = 5cm 

2)  Mobil  
 Warna : ungu 
 Ukuran : panjang = 7,5cm, tinggi = 3cm 

3)  Ambulance 
 Warna : putih 
 Ukuran : panjang = 9cm, tinggi = 4cm 

 

Keterangan : 
1)  Trafficlight 

 Warna : kuning, merah, hijau, hitam 
 Ukuran : tinggi 27cm 

2)  Tanda Dilarang Parkir 
 Warna : merah, putih, hitam 
 Ukuran : tinggi : 27cm, diameter : 10cm 
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Keterangan : 
1)  Tanda tempat penyeberangan 

 Warna : kuning, hitam 
 Ukuran : tinggi : 27cm 

2) Tanda truck dilarang masuk  
 Warna : putih, hitam, merah 
 Ukuran : tinggi : 27cm, diameter : 10cm 

3)   Tanda Stop 
 Warna : merah, putih 
 Ukuran : tinggi : 27cm 

 

Keterangan : 
1)  Dokter  

 Warna : putih, hitam 
 Ukuran : tinggi = 19,5cm, lebar = 6,5cm 

2)  Guru 
 Warna : putih, coklat 
 Ukuran : tinggi = 15,5, lebar = 5cm 

3)  Polisi  
 Warna : coklat, hitam 
 Ukuran : tinggi = 20cm, lebar = 5cm 
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Keterangan  
1)  Ayah 

 Warna : biru, hitam 
 Ukuran : tinggi = 15,5cm, lebar = 6cm 

2)  Ibu 
 Warna : hijau, putih, merah 
 Ukuran : tinggi = 15cm, lebar = 6,5cm 

 

Keterangan : 
1)  Kakak / anak perempuan  

 Warna : hijau, orange 
 Ukuran : tinggi = 11cm, lebar = 5cm 

2)  Adik / anak laki-laki 
 Warna : orange, biru 
 Ukuran : tinggi = 13,5cm, lebar = 5cm 
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Keterangan : 
1)  Pohon cemara 

 Warna : hijau 
 Ukuran : tinggi = 12,5cm, lebar = 8cm 

2)  Pohon kelapa 
 Warna : hijau 
 Ukuran : tinggi = 10cm, lebar = 5cm 
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g. Media Boneka Jari 

1) Bahan dan alat 

Bahan yang digunakan adalah: 
 9 kain flannel warna 
 benang 
 2 paket hiasan mata 
 triplek 
 paku 
 foam 

Alat: 
 gunting 
 2 lem UHU 
 jarum 
 pensil 
 lem foam 
 pisau 
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2) Cara pembuatan: 

a) Pembuatan Kepala Boneka 
(1) Gunting kain flanel sehingga membentuk kepala 

boneka sesuai yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Berilah hiasan rambut untuk boneka laki-laki 

(ayah, dan anak laki-laki) dan berilah hiasan jilbab 
pada boneka perempuan (ibu, nenek, dan anak 
perempuan) 

(3) Lengkapi dengan hiasan mata, alis, mulut, dll sesuai 
dengan keinginan 

 

 
 
 
 
 

b) Pembuatan Baju Boneka 
(1) Buat sketsa baju boneka (bagian depan dan bagian 

belakang) pada  selembar kertas dengan dasar 
seperti berikut: 

 

 

 

 

 

Kain flanel 

mata 

mulut 
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(2) Potong kain flanel sesuai sketsa yang telah dibuat 
dan diinginkan (bagian depan dan bagian 
belakang). 

(3) Selanjutnya baju boneka ditempelkan ke kepala 
boneka ( hiasan disesuaikan dengan keinginan 
pembuat) 

(4) Boneka jari sudah siap untuk digunakan. 
 

3) Langkah-langkah pembuatan kotak kemasan 

a) Potong triplek ukuran 30cm x17 cm sebanyak 1 kali untuk 
bagian belakang rumah boneka 

b) Potong triplek ukuran 24 cm x 17 cm sebanyak 2 kali untuk 
bagian samping rumah boneka 

c) Potong triplek ukuran 39cm  x 30cm  sebanyak 1 kali untuk 
bagian alas rumah boneka 

d) Potong triplek berbentuk trapezium dengan ukuran 
panjang untuk membuat atap rumah boneka 

e) Setelah rumah jadi, pasang foam pada alas rumah. 
f) Pasang paku sejumlah 6 untuk dudukan boneka jari (hiasi 

sesuai keinginan) 
g) Pasang boneka jari pada rumah tersebut. 
 
Sketsa 
(1) Pembuatan Kepala Boneka 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kain flanel 

mulut 

mata 
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(2) Pembuatan baju boneka 
Sketsa baju boneka pada selembar kertas, dengan dasar 
seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

h. Media Diorama 

1) Bahan dan alat 
Bahan yang diperlukan : 

 karton tebal/hard cover skripsi  
 kertas adobt  
 plastisin  
 miniatur hewan  
 miniatur tumbuhan  
 kertas karton  



Materi 2 Pembuatan Media Pembelajaran   45 

 lem Rajawali  
 kerikil 
 pewarna tekstil  
 kapas  
 lem Fox  
 ranting  

Alat yang dibutuhkan:  
 printer 
 komputer 
 pemotong kertas tebal 
 gunting 
 penggaris  
 cutter 

 
2) Cara pembuatan: 

Langkah-langkah: 
a) Pembuatan papan tiga dimensi 
 Potong karton tebal dengan ukuran (p x l x t) : (65x 25x30) 
 Pasang/tempel bagian sisi karton tebal yang sudah 

diukur menggunakan lem sampai berbentuk persegi 
 Buat desain gambar  hutan pada komputer, kemudian 

diprint pada kertas adobt yang sesuai dengan ukuran 
di atas 

 Tempel kertas adobt pada sisi dalam papan 
menggunakan lem. 

b) Pembuatan isi papan 
 Siapkan alat dan bahan  
 Ambil plastisin yang berwarna hijau dan orange 

kemudian dicampur jadi satu kemudian ditempelkan 
ke alas  papan sebagai tanah 

 Ambil lagi plastisin yang berwarna hijau kemudian 
direamas dan ditempelkan ke alas papan sebagai 
rerumputan  

 Potong kain flannel warna biru sesuai kebutuhan 
kemudian tempel potongan kain flannel warna biru 
dengan lem sebagai sungai pada area air terjun  

 Siapkan kerikil dan tempel dengan lem di tepi 
potongan flannel warna biru  
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 Kemudian pasang miniatur pohon dan binatang sesuai 
sketsa gambar 
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i. Media Maket 

1) Bahan dan alat 

a) Bahan yang diperlukan 
 80 cm x 60 cm triplek   
 2 lembar kain flanel 
 80 cm x 60 cm foam 
 1 set miniatur bunga 
 1 set miniatur jembatan 
 2 lembar ampelas 
 miniatur pendukung 
 1 set miniatur pohon 
 3 pak stik ice cream  
 plastisin besar 
 plastisin kecil 
 1 buah miniatur mobil 
 kerikil 
 1 lembar karton 
 1 buah lem castol 
 2 buah lem UHU 
 2 set mainan 

b) Alat yang dibutuhkan 
 gunting 
 pensil  
 penggaris 
 cutter  

2) Cara pembuatan 

a) Proses pembuatan papan alas 
(1) Potong papan triplek dengan ukuran 80 cm x 60 cm 
(2) Rapikan tepian triplek dengan ampelas 
(3) Potong foam dengan ukuran 80 cm x 60 cm 
(4) Letakkan foam di atas triplek, rekatkan dengan lem 

atau double tape 
b) Proses perangkaian maket 

(1) Siapkan alat dan bahan 
(2) Potong kain flanel sesuai kebutuhan 
(3) Rekatkan kain flanel di lokasi yang diinginkan 
(4) Menyiapkan malam untuk di tempel di triplek 
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(5) Pasang  stik ice cream pada tepian triplek untuk 
pagar 

(6) Pasang miniatur rumah, manusia, pohon, bunga, 
mobil sesuai dengan sketsa gambar 

(7) Buat kolam 
(8) Pasang gapura pintu masuk 
(9) Buat lahan parkir 
(10) Memberi identitas tumbuhan 
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j.  Media Miniatur 

1) Materi pokok 
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GAMBAR RANCANGAN 

 

                                                          

 

                                                           

                                                        

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

       

   50 cm                       20 cm 
 

Keterangan gambar : 

 Warna dinding luar merah dan hitam sebagai style  
 Warna lantai karpet hijau kotak-kotak 
 Warna dinding dalam pakai kertas berbatik 
 Warna halaman depan rumah , warna hijau dari karpet hijau. 
 Pagar terbuat dari eangkaian stik ice cream  

 
 
 

 

HALAMAN 

 

KAMAR 

TIDUR  

25 cm 

DAPUR 

 

Ruang  

makan + 

ruang                                                                               

santai  

 

RUANG TAMU 

80 

cm 

30 

cm 

25 

cm 

CM 

PINTU 

25

AQ 

Kamar 
mandi 

25 

cm 



Materi 2 Pembuatan Media Pembelajaran   51 

2) Bahan dan alat 

a) Bahan yang diperlukan 
 triplek 50x80 
 foam 2cm 100x50 
 foam  1,5 cm 100x50 
 karpet 50x70 
 karpet plastik 100 x 80 
 kain perca (handuk mini + karpet mini)  
 lem rajawali 
 cat asturo merah dan hitam  
 stik ice cream  
 kertas berbatik 
 double tape  
 miniatur tempat tidur 
 miniatur lemari 
 miniatur 4 buah kursi makan 
 miniatur kompor  
 pisau 
 spatula 
 pentirisan   
 meja makan  
 sofa  
 meja tamu  
 bak mandi  
 sabun 
 sikat gigi 
 shampoo 

 
b) Alat yang dibutuhkan  
 penggaris  
 pensil  
 gergaji  
 gunting  
 cutter  
 kuas cat  

 
3) Cara pembuatan  

Langkah-langkah pembuatan  
a) Potong foam ukuran 80 x 50 
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b) Potong triplek dg ukuran sama dengan ukuran foam 
c) Potong dinding luar ukuran 80 x 10 ,  50 x 10, 25 x10 , 20 x 

7 dan untuk dinding dalam  23 x 8,5, 20 x 8,5 , (15 x 8,5) 
d) Tempelkan triplek di atas foam, rekatkan pula foam dengan 

triplek di bawahnya jadi urutannya perlak, foam, triplek 
paling bawah 

e) Perlak sebagai lantai dan karpet hijau sebagai taman 
f) Potong foam + perlak bagian pojok ukuran 25 x 20, tempel-

kan karpet warna hijau sebagai dasar taman di atas triplek 
yang tidak di potong 

g) Cat semua dinding luar seperti dinding berbatu bata 
h) Rekatkan kertas batik untuk tembok dinding dalam, rekat-

kan semua. 
i) Pasang foam untuk dinding luar, rekatkan dengan lem 
j) Pasang foam  untuk dinding dalam juga lihat sketsa 
k) Rangkai stik ice cream menjadi sebuah pagar, dengan 

ukuran 15 dan 8 cm. 
l) Pasang semua miniatur, sesuai keinginan peserta didik 

berdasarkan tempat dan fungsi  
m) Tempelkan nama-nama ruangan pada dinding bagian dalam 

jika perlu 
n) Media pembelajaran siap digunakan, dengan peserta didik 

menata atau memasang sendiri miniatur atau benda-benda 
yang sesuai dengan tempatnya. 

                        



Materi 3 
PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

A. Pendahuluan  

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 
mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pebelajar, sehingga 
mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 
mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang 
dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran/pelatihan. 

Sedangkan menurut Briggs (1977), media pembelajaran adalah 
sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti buku, 
film, video, dan sebagainya. Pendapat lain menurut National Education 
Associaton (1969), mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah 
sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk 
teknologi perangkat keras. Oleh karena proses pembelajaran merupakan 
proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media 
pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu 
komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 
dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 
berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral 
dari sistem pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media  
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 
merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga men-
dorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Menurut Edgar 
Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media pembelajaran seringkali 
menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang membutuhkan media 
seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan “audio-visual”. 
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B. Konsep Dasar  

1. Definisi  

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari 
“medium” yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”, yaitu 
perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. 
Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. 
Schramm (1977) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah 
teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 
pembelajaran. Sementara itu, Briggs (1977) berpendapat bahwa media 
pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 
pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan, 
National Education Associaton (1969) mengungkapkan bahwa media 
pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 
pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga 
pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala 
sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 
perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong ter-
ciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Brown (1973) mengungkapkan bahwa media pembelajaran 
yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi 
terhadap efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran 
hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang digunakan 
adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad Ke –20 usaha peman-
faatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga 
lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam bidang pendi-
dikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi 
semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. 

 
2. Tujuan 

Berikut ini empat tujuan penggunaan media pembelajaran, yaitu. 
a. mempermudah proses belajar-mengajar 
b. meningkatkan efisiensi belajar-mengajar 
c. menjaga relevansi dengan tujuan belajar 
d. membantu konsentrasi mahapeserta didik 

Gagne menyatakan bahwa Komponen sumber belajar yang dapat 
merangsang peserta didik untuk belajar. Pendapat lain dinyatakan 
Briggs yaitu “Wahana fisik yang mengandung materi instruksional”. 
Senada dengan pendapat tersebut, Schramm menyatakan bahwa teknologi 
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pembawa informasi atau pesan instruksional. Pendapat lain juga disebut-
kan oleh Y. Miarso, yaitu segala sesuatu yang dapat merangsang proses 
belajar peserta didik. 

Tidak diragukan lagi bahwa semua media itu perlu dalam pembela-
jaran. Kalau sampai hari ini masih ada guru yang belum menggunakan 
media, itu hanya perlu satu hal yaitu perubahan sikap. Dalam memilih 
media pembelajaran, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi 
dan kondisi masing-masing. Dengan kata lain, media yang terbaik adalah 
media yang ada. Terserah kepada guru bagaimana ia dapat mengem-
bangkannya secara tepat  dilihat dari isi, penjelasan pesan, dan karak-
teristik peserta didik untuk menentukan media pembelajaran tersebut. 

 
3. Manfaat 

Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman 
yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik 
berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan 
pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, 
dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. 
Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipela-
jari, maka objeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Objek yang 
dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun gambar-
gambar yang dapat disajikan secara audiovisual dan audial. 

Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. 
Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas 
oleh para peserta didik tentang suatu objek yang disebabkan karena 
(a) objek terlalu besar; (b) objek terlalu kecil; (c) objek yang bergerak 
terlalu lambat; (d) objek yang bergerak terlalu cepat; (e) objek yang 
terlalu kompleks; (f) objek yang bunyinya terlalu halus; (f) objek 
mengandung bahaya dan beresiko tinggi. Oleh karena itu, melalui peng-
gunaan media yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada 
peserta didik. 
a. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya. 
b. Media menghasilkan keseragaman pengamatan 
c. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan 

realistis. 
d. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 
e. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 
f. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang 

konkrit sampai dengan abstrak. 
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4. Ruang Lingkup  

Media pembelajaran yang akan dibahas berupa alat peraga 
Matematika SD yang mencakup : 
a. Alat Peraga Segitiga dan Daerah Segitiga 
b. Alat Peraga Segiempat dan Daerah Segiempat 
c. Alat Peraga Jumlah Sudut Segitiga 
d. Alat Peraga Luas Persegi Panjang 
e. Alat Peraga Luas Segitiga, Luas Jajargenjang, Luas Layang-layang, Luas 

Belah Ketupat, dan Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Persegi 
Panjang 

f. Alat Peraga Luas Jajargenjang, Luas Layang-layang, Luas Belah Ketupat, 
dan Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Segitiga 

g. Alat Peraga Keliling Lingkaran 
h. Alat Peraga Lingkaran dengan Pendekatan Luas Persegi Panjang 
i. Alat Peraga Luas Lingkaran dengan Pendekatan Luas Segitiga 
j. Alat Peraga Volume Balok, Kubus, Tabung, Limas Segiempat, dan 

Kerucut  
k. Alat Peraga Luas Tabung dan Kerucut 
l. Alat Peraga Papak KPK dan FPB 
m. Alat Peraga Pecahan 
n. Alat Peraga Pengayaan Teorema Phytagoras 
 

C. Alat Peraga 

1. Alat Peraga Segitiga dan Daerah Segitiga 

a. Bentuk  dan Ukuran 
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b.  Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan konsep segitiga dan daerah 
segitiga, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga sikusiku, segitiga 
tumpul, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga tumpul sama 
kaki dan segitiga siku-siku sama kaki dan sifat-sifatnya. 

 

c.  Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapan 

Jika alat dan bahan yang disebutkan tidak tersedia, dapat 
diganti dengan menggunakan alat dan bahan yang sejenis. 

Bahan 

 sedotan minuman 
 kertas BC/buffalo berpetak dan polos, atau kertas lainnya 
 plastik laminating 
 tali rafia/benang kasur 

Alat Kerja 

 pensil 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 cutter/pisau 

Kelengkapan 

Tempat penyimpanan berupa file case/amplop bertali atau 
sejenisnya ukuran folio. 
Paku push-pin dimasukkan plastik berperekat (plastik obat). 
Papan gabus  
 

d. Langkah-langkah Pembuatan 

 Model Segitiga dan macamnya 
1) Potong sedotan sesuai dengan ukuran model segitiga  

yang akan dibuat (menurut panjang sisi-sisi, besar sudut, 
panjang sisi dan besar sudutnya). 

2) Masukkanlah rafia ke dalam sedotan bentuklah model 
segitiga 

 Model Daerah Segitiga dan macamnya 
1) Gambar segitiga pada kertas buffalo sesuai dengan ukuran 

yang telah ditentukan dengan menggunakan pensil. 
2) Potong model daerah segitiga tersebut dengan 

menggunakan cutter dan penggaris besi. 
3) Model daerah segitiga tersebut dilaminating 
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e. Pengepakkan 

 Gunakan file case/amplop tertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali ditempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan kedaiam file case/amplop bertali tersebut alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
 

2. Alat Peraga Segiempat dan Daerah Segiempat 

a.  Bentuk dan Ukuran 

 

b.  Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan konsep segiempat dan 
daerah daerah segiempat, persegi panjang, persegi, jajar genjang, 
belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan sifat-sifatnya. 

 
c. Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapan 

Bahan 

 sedotan minuman 

 tali rafia/benang kasur 

 kertas BC / buffalo 

 plastik laminating 

Alat Kerja 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 gunting/cutter 
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Kelengkapan 
 papan gabus ukuran 120 cm x 60 cm 
 tempat penyimpanan berupa file case/amplop bertali atau 

sejenisnya yang berukuran folio 
 Paku push-pin (dimasukkan ke dalam plastik 

berperekat/plastik obat) 
d) Langkah-langkah Pembuatan 

 Buatlah model persegi panjang/model jajar genjang, model 
belah ketupat/ persegi model layang-layang dan model 
trapesium/ segiempat sembarang dari sedotan dan tali rafia 
dengan ukuran seperti pada Gb. 2. (catatan alat peraga jajar 
genjang dan persegi panjang cukup satu alat, demikian juga 
untuk persegi persegi dan belah ketupat) 

 Buatlah model daerah persegi panjang, model daerah jajar 
genjang, model daerah belah ketupat, model daerah layang-
layang dan model daerah trapesium dengan kertas BC 
(buffalo) dengan ukuiran seperti pada Gb. 2 

 Model daerah segiempat tersebut masing-masing dilaminating 
 

e.  Pengepakkan 

 Gunakan file case/amplop tertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali ditempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan ke dalam file case/amplop tertali tersebut alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
 

3. Alat Peraga Jumlah Sudut Segitiga 

a. Bentuk dan Ukuran 
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b. Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan rumus bahwa jumlah ketiga 
sudut segitiga besarnya 1800 

 
c.  Pembuatan Alat Peraga 

Bahan 
 kertas BC atau buffalo 
 plastik laminating 
Alat Kerja 
 pensil 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 gunting/cutter 
Kelengkapan 
 papan gabus ukuran 120 cm x 60 cm 
 tempat penyimpanan berupa file case/amplop bertali atau 

sejenisnya yang berukuran folio 
 paku push-pin (dimasukkan ke dalam plastik 

berperekat/plastik obat) 
 

d. Langkah-langkah Pembuatan 

 Buat 2 buah model segitiga sembarang dengan panjang sisi 
masing-masing 25 cm, 20 cm dan 22 cm. 

 Potong salah satu segitiga menjadi 3 bagian (lihat Gb. 3(ii). 
 

e. Pengepakkan 

 Gunakan file case/amplop tertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali ditempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan ke dalam file case/amplop bertali tersebut alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
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4. Alat Peraga Model Trapesium dengan Pendekatan Luas Persegi 
Panjang 

a. Bentuk dan Ukuran 

  
b.  Pembuatan Alat Peraga 

Bahan 
 kertas BC atau buffalo  
 plastik laminating 

Alat Kerja 
 pensil 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 gunting/cutter 

Kelengkapan 
 papan gabus ukuran (120 x 60) cm2 
 tempat penyimpanan berupa file case/amplop bertali atau 

sejenisnya yang berukuran folio 
 paku push-pin (dimasukkan ke dalam plastik berperekat/ 

plastik obat) 
 

c.  Langkah Pembuatan 

 Buat dengan penggaris besi dan cutter dua buah model  
daerah trapesium yang sama dan sebangun seperti pada         
Gb. 9 (i)b dan Gb. 9 (ii)b dengan menggunakan kertas buffalo 

 Masing-masing model daerah tersebut dilaminating 
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d.  Pengepakkan 
 Gunakan file case/amplop tertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali ditempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan kedalam file case/amplop bertali tersebut alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
 

5.  Alat Peraga Keliling Lingkaran 

a.   Bentuk dan Ukuran 

 
 

b. Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan rumus keliling lingkaran 
bahwa : keliling lingkaran = 2 x pi x jari-jari 

 

c. Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapannya 

Bahan 

 benang 
 stereofoam 
 cat stereofoam 

 

Alat Kerja 

 pensil 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 gunting/cutter 
 meteran 
 jangka 
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Kelengkapan 

 Papan gabus (stereofoam) ukuran (120 x 60 ) cm2 
 Tempat penyimpanan berupa file case/amplop bertali atau 

sejenisnya ukuran folio. 
 Paku push-pin (dimasukkan ke dalam plastik 

berperekat/plastik obat) 
 

d.  Langkah-langkah Pembuatan 

 Buat dengan cutter tiga model daerah lingkaran dengan 
ukuran seperti pada Gb. 14 dengan bahan stereofoam 

 Potonglah benang tiga potong, ikatkan pada paku push-pin dan 
tancapkan paku push-pin pada tepi masing-masing model 
lingkaran 
 

e. Pengepakkan 

 Gunakan file case/amplop tertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali ditempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan ke dalam file case/amplop tertali tersebut alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
 

6.  Alat Peraga Papan KPK dan FPB 

a.  Bentuk dan Ukuran 
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b. Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan cara mencari KPK da FPB dua 
bilangan 
 

c.  Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapan 

Bahan 
 karpet wama hijau 
 karton 
 kertas BC 2 lembar dengan dua wama 
 lem kastol 
 perekat 

Alat Kerja 
 spidol putih 
 penggaris (diutamakan penggaris besi) 
 gunting/cutter/pisau 

Kelengkapan 
 File case ukuran folio 

 
d.  Langkah-langkah Pembuatan 

   Potonglah dua model daerah persegi panjang dart karpet 
dengan ukuran 30 cm x 20 cm, buatlah garis-garis masing-
masing menjadi 9 kolom dan 3 baris, pada baris pertama 
tulislah lambang bilangan 1 s.d 9 dan 10 s.d 18 seperti Gb. 35. 

 Buatlah model daerah persegi panjang dengan ukuran 4 cm x 
2 cm dengan menggunakan karton dan kertas BC (warna 
kuning) masing-masing sebanyak 10 buah, rekatkan bertas BC 
pada karton dengan menggunakan fern. Pada bagian bawah 
model daerah persegipanjang tersebut diberi perekat 
sehingga dapat ditempelkan pada karpet seperti pada Gb. 35 

 Buatlah model daerah elips dengan ukuran 
diagonal-diagonalnya 4 cm dan 2 cm dengan menggunakan 
karton dan kertas BC (warna merah muda) masing-masing 
sebanyak 10 buah, rekatkan kertas BC pada karton dengan 
menggunakan lem. Pada bagian bawah model daerah elips 
tersebut diberi perekat sehingga dapat ditempelkan pada 
karpet seperti pada Gb. 35 

  Rekatkan kedua karpet tersebut pada dinding bagian dalam 
File case 
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e. Pengepakkan 

Untuk keperluan pengepakkan dan pemeliharaan, buatlah 
halaman muka, yang memuat nama alat peraga "ALAT PERAGA 
LUAS BOLA", kemudian tempelkan pada kotak yang dapat 
memuat alat peraga tersebut. Kotak dapat terbuat dari karton, 
kayu, ataupun yang lainnya. 

 
7. Alat Peraga Pecahan 

a. Bentuk dan Ukuran 

 

 

 

 

 

 

 

b. Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan cara mencari hasil penjumlahan 
dua pecahan yang berpenyebut sama 
 

c. Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapan 

Bahan 
 kertas buffalo wama kuning 16 llembar 
 kertas buffalo wama merah 9 lembar 
 kertas buffalo wama hijau 4 lembar 
 lem kertas secukupnya 

Alat Kerja 
 pensil 
 penggaris 
 spidol wama 
 gunting 
 cutter/gunting/pisau 
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 jangka 
 penggaris busur 
 lem 

Kelengkapan 
 papan gabus dan paku push-pin 

 
d. Langkah-langkah Pembuatan 

Peraga Relasi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

 

 Membuat lingkaran dasar 
1) Buat model lingkaran berdiameter 15 cm pada kertas maio 

wama Kuning sebanyak 24 buah dengan menggunakan 
jangka. 

2) Padamodel model lingkaran ini dibuat skets dengan 
menggunakan pensil dan penggaris busur dengan gambar 
berikut : 

 Membuat model juring penentu nilai pecahan buat model 
lingkaran berdiameter 15 cm pada kertas bufalo wama merah 
sebanyak 12 buah dengan jangka. Potong potong model di atas 
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sesuai sketnya sehingga di dapatkan model setengah lingkaran, 
model seperempat lingkaran, model sepertiga lingkaran, 
model seperenam lingkaran dan seperduabelas lingkaran. 

 Menempelkan juring penentu nilai pecahan pada lingkaran 
dasar Tempelkan model setengah lingkaran, model 
seperempat lingkaran, model sepertiga lingkaran, model 
seperenam lingkaran dan  model seperduabelas lingkaran 
pada model lingkaran dasar yang telah di buat sesuai dengan 
besar pecahan yang diinginkan. 

 

 

Peraga Perkalian 

 Membuat model persegi panjang ukuran 20 cm x 20 cm 
sebanyak 3 buah pada kertas buffalo wama kuning, 

 Membuat model daerah persegi panjang penentu nilai 
pecahan, dengan kertas buffalo wama merah  kemudian 
tempelkan pada buffalo pada a) sehingga hasilnya seperti 
Gb.37.3 
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Peraga Pembagian 

 Buat model lingkaran berdiameter 15 cm pada kertas buffalo 
wama hijau muda sebanyak 7 buah dengan menggunakan 
jangka. 

 Pada model model lingkaran ini buat skets dengan 
menggunakan pensil dan penggaris busur sesuai dengan 
gambar berikut. 

 

 Potong - potong model di atas sebagai berikut :  
1)  Model lingkaran ke 1 dan ke 2 dipotong menjadi 4 

buah 2
1

an 

2)  Model lingkaran ke 2 dan 3 dipotong menjadi 2 buah 3
2

an 

dan 2 buah 3
1

an 

3)  Model lingkaran ke 5 dan ke 6 dipotong menjadi 2 buah 4
3

 

an dan 2 bua 4
1

 
 

8.  Alat Peraga Pengayaan Teorema Pythagoras 

a.  Bentuk dan Ukuran 
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b. Manfaat 

Peserta didik dapat menemukan rumus Teorema Pythagoras 
 

c.  Bahan, Alat Kerja, dan Kelengkapan 

Bahan 
 5 lembar kertas buffalo dengan berbagai warna yang berbeda 
 

Alat Kerja 
 spidol 
 penggaris (diutamakan penggaris besi)  
 gunting/cutter 
 

Kelengkapan 
 tempat penyimpanan berupa file case atau sejenisnya 

berukuran folio 
 papan gabus 
 paku push-pin 

 

d.    Langkah-langkah Pembuatan 

 Buatlah dengan kertas buffalo model segitiga dengan ukuran 
12 cm, 16 cm, 20  cm; model persegi 2 buah dengan ukuran 
12cm x 12cm, model persegi 2 buah dengan ukuran 16, cm x 
16 cm; dan sebuah model persegi dengan ukuran 20 cm x 20 cm 

 Salah satu model persegi yang berukuran 20 cm x 
20 cm, dipotong menjadi 4 model daerah 
segiempat seperti Gb 40.1 

 Masukkan alat peraga AP. 40 ke dalam file case 
 

e.   Pengepakkan 

 Gunakan file case/amplop bertali 
 Pada bagian depan file case/amplop bertali, tempel tulisan 

nama alat peraga 
 Masukkan ke dalam file case/amplop bertali tersebut pada alat 

peraga yang telah dibuat dan paku push-pin 
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Materi 4 
USAHA KESEHATAN MASYARAKAT DAN SEKOLAH  

(UKM dan UKS):  
Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga 

A. Pendahuluan 

Usaha kesehatan masyarakat dan sekolah bertujuan untuk meningkat-
kan kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif dan penyembuhan 
pada masyarakat sasaran (masyarakat umum dan peserta didik di sekolah). 
Melalui kelompok ibu-ibu PKK, misalnya, sosialisasi kesehatan dilakukan 
oleh pemerintah daerah, dalam hal ini puskesmas dan atau rumah sakit 
setempat, bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakatnya. Program 
yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah mengenalkan dan membiasa-
kan masyarakat sasaran terhadap penanggulangan penyakit secara cepat, 
mudah, dan ekonomis. Oleh karena itu, kelompok masyarakat terkecil 
(rukun tetangga) atau bahkan rumah tangga dianjurkan untuk menanam 
tanaman tertentu yang memiliki khasiat penyembuhan. Di sekolah, upaya 
ini juga ditempuh dengan membuka UKS, sebagai pertolongan pertama. 

Materi ini memberikan informasi tentang beberapa tanaman yang 
memiliki khasiat untuk penyembuhan banyak penyakit, mulai dari penyakit 
ringan hingga berat. Berikut dipaparkan nama-nama tanaman, karakteristik 
tanaman, budidaya tanaman, efek farmakologis, jenis-jenis penyakit yang 
bisa tersembuhkan, penggunaan dalam pengobatan tradisional, pembuatan-
nya, dan cara penyajiannya.   

 
B. Tanaman obat 

Tanaman obat keluarga (Toga) banyak dan mudah dijumpai di sekitar 
kita. Banyak orang menanam tanaman-tanaman tersebut, tetapi belum 
banyak yang mengetahui manfaat atau khasiat yang diperoleh dari tanaman-
tanaman tersebut. Berikut ini akan dipaparkan beberapa tanaman yang 
memiliki khasiat untuk penyembuhan berbagai penyakit, cara pembuatan-
nya, dan cara pemakaiannya. Tanaman-tanaman tersebut adalah: alang-alang, 
asam kawak, bidara upas, daun suji, jarak, kunci pepet, lengkuas, lidah buaya, 
tapak dara, dan urang-aring. 
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1. Alang-alang 

 

 
 

a. Karakteristik 

Alang-alang atau ilalang adalah sejenis rumput menahun 
dengan tunas panjang, bersisik, dan merayap di bawah tanah. 
Tanaman ini memiliki ujung (pucuk) tunas runcing dan tajam 
seperti ranjau duri  yang muncul di tanah. Tumbuh liar di hutan-
hutan atau ladang, terutama di tanah yang dibiarkan tandus. 
Alang-alang berbatang pendek, menjulang naik ke atas tanah dan 
tingginya berkisar 0,2-1,5 m. Bunganya terkadang memiliki rambut 
di bawah buku yang berwarna (merah) keunguan. Selain itu, terka-
dang bunganya bulir majemuk, warnanya putih, mudah diterbang-
kan oleh angin karena ringan.  

 
b. Budidaya tanaman 

Perbanyakan alang-alang bisa dilakukan dengan rimpang 
atau akar tinggal. Tanaman ini jenis tumbuhan liar dan menjurus 
sebagai gulma, sangat mudah tumbuh dan terdapat dimana-mana.   

 
c. Efek Farmakologis 

Alang-alang diketahui mengandung manitol, glukosa, sukrosa, 
asam malat, asam sitrat, coixol, anindom, dan masih banyak lagi. 
Efek farmakologisnya antara lain antipiretik (menurunkan panas), 
hemostatik (menghentikan perdarahan), menghilangkan haus, 
diuretic (meluruhkan urine) dan masuk ke dalam meridian paru-
paru, lambung, juga usus kecil. Infus rimpang alang-alang telah 
terbukti berfungsi sebagai obat diuretic, karena didapati adanya 
peningkatan konsentrasi elektrolit (Na, K, dan CL) dari urine tikus 
putih jantan.  
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Pada nefritis (radang ginjal) kronis, alang-alang dapat diguna-
kan untuk mengurangi edema (pembengkaan) dan menurunkan 
tekanan darah. Penggunaan dekok alan-alang sebanyak 250 g 
yang dikombinasikan dengan rimpang serta daun Nelumbo nucifera 
dan Agrimonia pilosa diketahui dapat mengobati epistaksis (hidung 
berdarah/mimisan), hemoptisis (batuk berdarah), hematuri (kencing 
darah, menorhagia dan perdarahan gastrointestinal bagian atas. 
Di samping itu, pernah dilaporkan bahwa dekok akar alang-alang 
yang digunakan bersamaan dengan plantago asiatica, glechoma 
longituba dan tunas artemisia capillaris efektif untuk mengobati 
hepatitis viral. 

 
d. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

1) Radang ginjal akut  

Suatu tanda klinis yang ditandai dengan penurunan mendadak 
(dalam beberapa jam sampai beberapa hari) laju penyaringan 
ginjal disertai akumulasi nitrogen sisa metabolism, ureum, dan 
kreatinin.  
Pengobatan   
Siapkan dan cuci sampai bersih akar alang-alang segar sebanyak 
60-120 g, lalu potong-potong seperlunya dan rebus dalam 3 
gelas air sampai tersisa 1 gelas saja. Setelah itu minum 2-3 
kali secara rutin. 

2) Muntah darah  

Siapkan akar alang-alang segar sebanyak 30-60 g, cuci bersih 
lalu potong-potong seperlunya dan rebus dalam 3 gelas air 
sampai tersisa 1 gelas. Minum setelah dingin. 

3) Kencing nanah  

Disebut juga gonorhea (GO) suatu infeksi bakteri yang disebab-
kan oleh kuman neisseria gonorrhea. Infeksi umumnya terjadi 
pada aktivitas seksual secara genito genital, namun dapat 
juga kontak seksual secara oro-genital dan ano genital. Pada 
laki-laki umumnya menyebabkan uretritis akut, sementara 
pada perempuan menyebabkan radang serviks yang mungkin 
saja tidak bergejala. 
Pengobatan: 
Cuci bersih dan potong-potong akar segar alang-alang sebanyak 
300 g, lalu rebus dalam 2 liter air sampai tersisa 1.200 cc, 
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tambahkan gula batu secukupnya. Setelah itu bagi menjadi 3 x 
minum sebagai teh selama 10 hari. 

4) Mimisan  

a) Tumbuk akar segar alang-alang setelah di cuci bersih, lalu 
peras airnya sampai terkumpul 100 cc, setelah itu langsung 
diminum. 

b) Cuci bersih akar segar alang-alang sebanyak 30 g, rebus 
dalam 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas, lalu minum. 

 
2. Asam kawak 

 

 
 

a. Karakteristik  

Tumbuh liar di daerah-daerah pantai, namun banyak juga 
yang tumbuh di tepi-tepi jalan sebagai pohon perindang. Daunnya 
bersirip genap. Setiap tahun antara bulan September-Oktober daun-
daun itu luruh berganti daun baru. Bunganya berwarna kuning 
dan buahnya buah polong yang mengandung vitamin A, zat gula, 
selulosa, dan asam-asam yang terikat oleh kalium.  

 
b. Komposisi kimiawi 

Tamarindus indica merupakan sebuah kultivar daerah tropis. 
Dalam setiap 100 g asam kawak mengandung kalori sebesar 239 
kalori, protein 2,8 g, lemak 0,6 g, karbohidrat 62,5 g, kalsium 74 
mg, fosfor 113mg, zat besi 0,6 mg, vitamin A 30 SI, vitamin B1 
0,34 mg dan vitamin C 2 mg. Kulit bijinya mengandung flobatannin, 
sedangkan bijinya mengandung albuminoid dan pati. Asam kawak 
terdiri atas asam anggur, asam apel, asam tartrat, asam malat, 
asam sitrat, asam suksinat, asam asetat, dan pectin. 
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c. Penggunaan dalam Pengobatan tradisional 

Penggunaan asam kawak sebagai obat tradisional akan dijelas-
kan melalui uraian berikut. 

 
1) Bisul  

Sekumpulan nanah (neutrofil mati) yang telah terakumulasi di 
rongga di jaringan setelah terinfeksi sesuatu (umumnya karena 
bakteri atau parasit) atau barang asing (seperti luka tembakan/ 
tikaman). Bisul adalah reaksi ketahanan dari jaringan untuk 
menghindari menyebar nya barang asing di tubuh. 
Pengobatan: 

a) Untuk diminum: asam kawak (daging buah asam matang 
yang sudah diolah dan berwarna hitam bukan cokelat) 
sebesar telur burung puyuh, direndam dalam 1 gelas air 
sehingga mengembang. Siapkan irisan temulawak seba-
nyak 5 buah yang telah dicuci dan gula aren untuk pemanis. 
Rebus semua bahan tersebut sampai airnya tersisa sepa-
ruhnya, lalu minum 1 kali sehari sampai sembuh. 

b) Untuk ditempelkan: siapkan asam kawak sebesar telur 
burung puyuh, sedikit garam dan sedikit minyak, campur 
lalu lumatkan. Tempelkan pada bagian yang luka (bisul). 

  2)  Gatal pada bekas luka yang sudah mengering  

a) Lembabkan asam kawak dengan air bersih yang sudah 
matang, lalu gosokkan pada bekas luka yang gatal. 

b) Lumatkan 1 sendok makan penuh daun asam dan sepo-
tong empu kunyit, lalu cuci dan tempelkan pada bekas 
luka yang gatal. 

3) Nyeri haid pada gadis remaja 

Disebut juga dysmenorrhea, yang bisa primer atau sekunder. 
Nyeri haid primer sering terjadi pada wanita muda yang 
baru saja memulia siklus haid dan sering menjadi lebih parah 
ketika seorang wanita mencapai usia pertengahan 20 tahunan 
atau setelah melahirkan. Nyeri haid sekunder didiagnosis ketika 
nyeri haid disebabkan oleh kondisi lain seperti endometriosis, 
tumor fibroid, adhesi pelvis dan kista ovarium atau menggunakan 
perangkat IUD untuk pengendalian kehamilan.  
 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Neutrofil
http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://id.wikipedia.org/wiki/Imunitas
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Pengobatan: 
a) Cuci bersih 10 iris temulawak, lalu rebus bersama gula 

aren dan 1 gelas air sampai tersisa separuhnya. Kemudian 
masukkan asam kawak sebesar telur burung puyuh. Aduk 
sampai asamnya mengembang, lalu saring dan minum 1 
kali sehari selama seminggu sebelum haid 

b) Seduh asam kawak sebesar telur burung puyuh yang 
ditambahkan dengan ½ gelas air dan 10 iris kunyit segar 
yang sebelumnya telah dicuci terlebih dulu. Tutup dan 
biarkan sampai hangat-hangat kuku, lalu saring. Ramuan 
ini digunakan untuk sekali minum. Lakukan setiap pagi 
dan sore. Sebagai catatan, ramuan asam kawak ini jangan 
diminum oleh wanita hamil. 

4) Sariawan 

Adalah luka terbuka di jaringan lunak di dalam mulut, seperti 
lidah, langit-langit mulut, bibir dalam atau pipi dalam, bisa 
juga muncul di dasar gusi. Sariawan berwarna putih atau kuning 
dan dikelilingi oleh daerah matang merah terang. Sariawan 
terasa sakit dan panas, sehingga membuat tidak nyaman saat 
makan dan berbicara. Sariawan dapat berulang pada beberapa 
orang tertentu yang biasanya terkait alergi, hormonal, dan 
terdapat gangguan kesehatan. 
Pengobatan: 
Siapkan dan cuci 1 cangkir daun asam muda dan sepotong kunyit 
sebesar 5 cm yang telah diiris-iris. Rebus dengan 4 gelas air 
sampai tersisa separuhnya. Saring dan minum saat pagi dan 
sore. Ulangi selama beberapa hari. Gula aren bisa ditambahkan 
saat merebus agar ramuan terasa lebih enak.  

5) Borok (luka berair, bernanah, gatal dan pedih) 

Cuci, kupas dan lumatkan biji-biji asam, lalu tempelkan pada 
borok. 

6) Asma  

Penyebab asma kemungkinan adalah faktor lingkungan dan 
genetika, serta bervariasi pada masing-masing individu. Asma 
tidak dapat disembuhkan namun gejalanya dapat dikendalikan. 
Perawatannya termasuk mengambil langkah untuk menghin-
dari pemicu tertentu asma. Asma timbul ketika di saluran 
pernafasan terjadi radang dan mengerut atau menyempit. 
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Otot-otot di dinding bronchial mengencang dan saluran itu 
menghasilkan lendir berlebihan sehingga mengurangi kelan-
caran aliran udara. 
Pengobatan: 
Rebus dua potong kulit asam jawa dan adas dengan 1 liter air 
sampai mendidih, kemudian saring. Minum air rebusan dua 
kali sehari. 

7) Demam 

Rebus satu genggam daun asam jawa dan adas. Saring air 
rebusan dan minum 2 kali sehari saat pagi dan sore. 

 
3. Bidara upas 

 

a. Karakteristik 

Bidara Upas Kemungkinan berasal dari Filipina. Tanaman 
ini tumbuh liar di hutan atau sengaja ditanam di halaman dekat 
pagar sebagai tanaman obat atau bahan makanan. Bidara upas 
yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dataran rendah 
sampai ketinggian 250 m dpl (diatas permukaan laut) ini, merupa-
kan tanaman merayap atau membelit yang panjangnya 3-6 m., 
batangnya kecil, agak licin bila dipegang, warnanya agak gelap, 
daunnya tunggal, bertangkai panjang berbentuk jantung, tepi 
rata, ujung meruncing dengan panjang 5-12 cm, lebar 4-15 cm 
dan berwarna hijau tua. Perbungaan berbentuk payung menggarpu 
berkumpul 1-4 bunga, bentuknya seperti lonceng berwarna putih 
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dan panjangnya 7-8 cm dengan 4 helai kelopak. Umbi berkumpul 
di dalam tanah seperti ubi jalar, bila tanahnya kering dan tidak 
tergenang air serta gembur, beratnya dapat mencapai 5 kg atau 
lebih. Warna kulit umbinya kuning kecokelatan, kulitnya tebal 
bergetah warna putih, bila kering warnanya menjadi cokelat. 
Perbanyakan bidara upas dapat dilakukan dengan stek batang 
atau langsung dengan menanam umbinya.  

 
b. Komposisi kimiawi 

Komponen kimiawi yan terkandung dalam tanaman ini 
adalah damar, resin, pati, zat pahit dan getah segar (oksidase) yang 
mungkin berperan dalam pengobatan alternatif penyakit kanker.  

 
c. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

Bidara upas berkhasiat dalam mengobati demam, batuk, serak 
difteri, radang tenggorokan, radang paru, radang usus buntu, tifus, 
sembelit, muntah darah, kencing manis, keracunan, gigitan ular, 
kusta, sifilis, dan kanker. Sedangkan untuk pemakaian luar, tanaman 
ini sering digunakan untuk memperlancar keluarnya air susu ibu 
(ASI), obat luka terpotong, luka terbakar, bengkak, penyakit kulit 
dan gigitan ular. Cara pengobatan beberapa penyakit di atas, 
antara lain sebagai berikut: 

1) Radang usus buntu  
Cuci bersih umbi bidara upas sebanyak ¼ jari. Lalu parut dan 
remas dengan 1 sendok makan air gula, kemudian peras, saring, 
dan minum 2 kali sehari.  

2) Muntah darah dan tifus 
Cuci bersih umbi segar secukupnya lalu parut dan peras dengan 
sepotong kain sampai terkumpul sebanyak 1 gelas kecil, setelah 
itu minum. 

3) Buang air besar berdarah dan berlendir 
Cuci dan potong-potong umbi bidara upas sebanyak 50 g umbi, 
setalah itu tambahkan gula jawa secukupnya, lalu godok 
dengan 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin 
saring dan minum sedikit demi sedikit. 

4) Difteri  
Penyakit difteri pada umumnya mengenai selaput lender pada 
tekak, rongga hidung, pita suara, dll. Penyebabnya adalah 
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bakteri Loeffler yang bentuknya seperti batang, ujung dan 
pangkalnya berbentuk tombol. Penularan penyakit ini melelui 
percik ludah di saat penderita batuk, bersin atau berbicara. 
Masa tunas kurang lebih 1-7 hari dengan tanda dan gejala 
antara lain: badan terasa lemah, nafsu makan sangat kurang, 
suhu badan naik antara 38-40 derajat celcius dan biasanya 
disertai muntah-muntah, atau tekak kemerahan  dengan lidah 
berselaput dan tonsil bengkak tertutup oleh lapisan yang ber-
warna putih atau putih kekuningan.  
Pengobatan: 
Cuci dan parut umbi secukupnya, lalu parut dan peras dengan 
sepotong kain sampai terkumpul 1 gelas kecil. Gunakan untuk 
berkumur-kumur di tenggorokan selama 20 menit, lalu telan. 

5) Serak dan batuk kering 

Batuk kering biasanya terasa menggelitik di tenggorokan. Ini 
terjadi ketika saluran pernafasan bagian atas meradang atau 
membengkak. Batuk ini tidak produktif yang berarti dahak 
tidak diproduksi. Salesma atau flu biasanya menyebabkan batuk 
kering. 
Pengobatan: 
Cuci bersih umbi segar sebesar 1 jari tangan lalu potong tipis-
tipis dan kunyah. Lakukanlah 3-4 kali dalam sehari. 

6) Batuk 

Cuci dan parut umbi segar sebanyak 100 g, lalu tambahkan 
sirup gula batu secukupnya, aduk sampai merat, lalu peras, 
saring, dan minum. 

7) Batuk rejan 

Penyakit batuk rejan atau batuk gonggong sebenarnya terma-
suk penyakit anak-anak yang mudah menular, terutama bagi 
anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Gejala dan tanda 
yang penting antara lain: Serangan batuk yang biasanya 
didahului dengan bersin datang tiba-tiba pada malam hari atau 
pagi hari. Dapat disertai muntah dahak yang pekat setelah 
batuk dalam beberapa menit, batuk disertai suara gonggong.  
Pengobatan: 
Cuci dan parut 1/2 jari umbi segar, remas dengan 2 sendok 
makan air masak dan 1 sendok makan madu, peras dan saring 
lalu minum. Lakukan 2 kali sehari. 



80   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

8) Kencing manis 

Penyakit ini disebabkan karena pancreas yang terganggu 
sehingga tidak mampu menghasilkan insulin dan ditandai 
dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Penyakit  ini tidak 
menular. Adapun tanda dan gejalanya antara lain: banyak 
makan, kencing dan minum, gatal-gatal, nadi mengeras, mengan-
tuk, kaki dingin, badan lemah juga luka sukar sembuh. 
Pengobatan: 
Cuci bersih dan parut 100 g umbi segar, lalu peras dengan 
sepotong kain. Minum setiap pagi, ½ jam sebelum makan. 

9) Keracunan makanan 

Cuci bersih dan parut umbi segar secukupnya, peras dengan 
sepotong kain sampul terkumpul ½ gelas lalu minum. 

10) Luka-luka di kulit 

Cuci dan iris tipis-tipis umbi segar, lalu letakkan di atas luka 

11) Melancarkan pengeluaran ASI 

Cuci bersih lalu parut umbi segar, setelah itu borehkan di 
sekeliling payudara 

12) Luka bakar 

Adalah jenis cedera yang disebabkan oleh api, listrik, bahan 
kimia, radiasi, gesekan, sinar matahari, benda atau cairan panas. 
Perawatan luka bakar tergantung ukuran dan keparahan luka.  
Pengobatan: 
Cuci bersih dan parut umbi segar, lalu bubuhkan diatas luka 
bakar, bila perlu dibalut 

13) Gigitan ular 

Gigitan ular berbisa dapat meracuni tubuh dan dapat memba-
hayakan jiwa. Tanda dan gejalanya adalah tampak bengkak 
dan kemerahan pada tempat yang digigit, dalam waktu singkat 
penderita tampak lemah, mual, muntah, ludah banyak keluar, 
dan lidah, alat-alat suara, dan pusat pernafasan dalam otak 
melumpuh. 
Pengobatan: 
Cuci umbi segar lalu parut sampai menjadi adonan seperti 
bubur. Setelah itu tempelkan di atas luka gigitan lalu balut 
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14) Sifilis 

Disebut juga penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri 
spirochaeta pallida. Tanda dan gejala terkait dengan tingkatan 
sifilis itu. Tahap 1, ditandai dengan munculnya luka bertepi 
keras yang biasanya di sekitar alat kelamin, tahap 2, muncul 
bercak merah dan bulatan-bulatan yang tidak terasa nyeri pada 
tubuh penderita, tahap 3, muncul gumma pada otak, paru, jan-
tung dan pembuluh darah, dan tahap 4, merupakan kompli-
kasi yang biasanya disertai dengan gangguan saraf. 
Pengobatan: 
Siapkan 1 jari umbi segar lalu cuci bersih dan parut. Tambah-
kan 2 sendok makan air masak dan 1 sendok makan madu 
murni, peras, saring dan minum. Lakukan 3 kali sehari. 

 
4. Daun suji 

 

a. Karakteristik 

Tanaman ini disebut juga dengan pandan cina atau nam 
ginseng. Tanaman ini merupakan tanaman perdu tahunan yang 
daunnya dimanfaatkan orang sebagai pewarna hijau alami makan-
an. Daun suji memberi warna warna hijau lebih pekat dibanding-
kan daun pandan wangi, yang juga merupakan sumber warna 
hijau, tetapi tidak memiliki aroma. 

Selain dimanfaatkan sebagai pewarna, tanaman ini biasa 
ditanam di pekarangan karena bentuknya yang indah dan bunga-
nya yang menyebarkan aroma wangi, terutama pada sore hari. 
Dalam penggunaanya, daun suji sering kali dicampur dengan 
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daun pandan agar aroma makanan, kue dan minuman menjadi lebih 
harum. Di India, daun suji yang muda dijadikan sebagai lalapan. 

Daun suji mempunyai bunga majemuk tersusun dalam ka-
rangan dengan mahkota bunga berwarna putih kekuningan, kadang-
kadang dengan campuran ungu. Jenis lainnya yang telah dikem-
bangkan, yaitu tanaman hias dengan daun loreng hijau kuning. 

 
b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

Rimpang dan akar daun suji digunakan sebagai bahan untuk 
tonikum dan penyegar tubuh sehabis bekerja. Di Maluku, daun 
ditumbuk dan dijadikan semacam bubur lunak untuk mengom-
pres luka pukulan dan di India, tanaman ini digunakan sebagai 
alat ritual dalam berdoa atau acara keagamaan. 

 
5. Jarak  

 

a. Karakteristik 

Jarak merupakan tumbuhan liar tahunan yang biasanya ter-
dapat di hutan, tanah kosong, daerah pantai, namun sering juga 
dikembangkan di perkebunan. Tanaman ini tergolong tanaman 
perdu, memiliki daun tunggal dan bercabang antara 7-9 dengan 
diameter 10-40 cm. Batangnya berbentuk bulat licin, berongga, 
berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai daun yang lepas. 
Warnanya hijau bercampur merah, sedangkan daunnya tumbuh 
berseling berbentuk bulat dan ujungnya sedikit runcing. Biasanya 
daun jarak berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau 
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muda pada bagian permukaan bawah. Buahnya berbentuk bulat 
dan berkumpul pada tandan. Namun, ada juga yang bentuknya 
sedikit lonjong, bentuk jarak seperti ini dapat ditemukan di daerah 
Bali. 

 
b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

Hampir semua bagian tanaman jarak dapat dimanfaatkan 
untuk pengobatan, seperti biji, akar, daun dan minyaknya. Bila jarak 
yang dibuang kulitnya dan dilumatkan hingga menjadi serbuk 
dapat ditempel ke tubuh sebagai obat luka, sedangkan minyak yang 
diambil dari bijinya bisa diminum untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh anak dan orang dewasa. Daunnya berkhasiat untuk menyem-
buhkan batuk dan sesak napas, sedangkan akarnya dapat diman-
faatkan untuk menjaga stamina tubuh. 

Minyak jarak merupakan pencahar yang paling ringan dan 
efektif yang baik digunakan oleh anak-anak, orang hamil, atau pen-
derita hemoroid. Namun, tidak baik untuk obat konstipasi kronis 
atau penggunaan jangka panjang.  

Luka bakar dan ulkus mata adalah contoh luka yang penyem-
buhannya bisa dilakukan dengan minyak jarak. Ini dikarenakan 
minyak jarak bersifat protektif dan memacu pertumbuhan sel.  

 
6. Kunci pepet 

 

a. Karakteristik 

Kunci pepet juga bisa ditemukan tumbuh liar di beberapa 
tempat di bagian timur jawa sampai ketinggian kurang dari 750 
mdpl. Ada dua fase tumbuh kunci pepet, yang pertama disebut 
fase vegetatif, yaitu pertumbuhan normal seperti biasa dengan daun 
dan batang semu, sedangkan yang kedua adalah fase generatif. 
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Pada fase ini yang terlihat hanya bunga-bunganya saja. Tinggi 30-
70 cm dan tumbuh merumpun dengan batang semu yang tumbuh 
dari rimpangnya. Daunnya tunggal, helaian daun berbentuk 
lanset, dengan panjang 20-30 cm dan lebar 7.5-10 cm, ujungnya 
runcing, pangkal berpelepah, tepi rata, dan berwarna hijau muda 
dengan bagian tengah bercorak warna cokelat. Bunga keluar dari 
rimpang dengan batang semu yang amat pendek. Bunganya bisa 
tumbuh menggerombol, sering mekar beberapa kuntum sekaligus 
dan warnanya ungu muda kemerahan. Akarnya berdaging mem-
bentuk rimpang yang tidak terlalu besar yaitu seukuran telur 
puyuh. Dari rimpang induk keluar akar-akar kasar yang ujungnya 
terdapat anakan rimpang yang berair dan tampak tumbuh meng-
gerombol menutupi rimpang induk. Jika rimpang dibelah terlihat 
warnanya putih pucat berserat halus, dan rasanya pahit. Keluarnya 
bunga menandakan rimpang siap di panen. Umbi muda bisa 
dijadikan lalap. Perbanyakan dilakukan dengan rimpang.  

 
b.  Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

Kunci pepet yang dikonsumsi sebagai obat dalam diketehui 
dapat mencegah penggumpalan darah dan mencairkan nanah 
dalam luka-luka organ bagian dalam. Selain itu juga digunakan 
sebagai pengobatan tradisinal seperti mulas, disentri, memperba-
nyak ASI, antiradang, peluruh flatus, pelangsing tubuh, memper-
cepat penyembuhan luka dan kosmetik tradisional. 

1) Bengkak, memar, bisul 

Cuci bersih rimpang induk kuci pepet yang segar, lalu tumbuk 
sampai halus. Jika menggunakan rimpang kering, tampahkan 
sedikit air. Tempelkan tumbukannya pada bagian tubuh yang 
memar atau bengkak, lalu balut. Untuk penggunaannya sebagai 
bedak, bias dilakukan dengan menggiling halus rimpang kunci 
pepet terlebih dahulu sampai menjadi serbuk setelah itu di-
keringkan. 

2) Kembung/masuk angin 

Seduh serbuk kunci pepet sebanyak 1 sendok the dengan 1 
cangkir air panas lalu tutup. Minumlah setelah dingin. 

3) Pelangsing dan memperbanyak ASI 

Rimpang segar kunci pepet sebanyak 10 g (diiris-iris), lalu 
rebus dengan 1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, saring 
lalu minum. 
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7. Lengkuas  

 

a. Karakteristik 

Lengkuas atau laos dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lengkuas 
putih dan merah yang bisa digunakan sebagai bumbu penyedap 
dan obat. Tanaman ini membutuhkan cahaya  matahari penuh untuk 
pertumbuhannya.  

Lengkuas memiliki batang palsu yang tingginya dapat men-
capai 2 meter dengan daun yang cukup rimbun dan panjang serta 
buah yang berwarna merah.  

 
b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

Khasiat lengkuas yang sudah dibuktikan secara ilmiah melalui 
berbagai penelitian adalah sebagai anti jamur. Secara tradisional 
sejak zaman dahulu kala, parutan rimpang lengkuas kerap diguna-
kan sebagai obat penyakit kulit, terutama yang disebabkan oleh 
jamur, seperti panu, kurap, eksim, jerawat, koreng, bisul, dan 
sebagainya. Buah lengkuas dapat digunakan untuk menghilangkan 
rasa dingin, kembung dan sakit pada ulu hati, muntah, mual, diare, 
kecegukan (singuitus), menambah nafsu makan, dan menyembuh-
kan bisul.  

Biji digunakan untuk mengatasi kolik, diare, dan muntah-
muntah. Daunnya digunakan sebagai pembersih ibu sehabis mel-
ahirkan, air mandi bagi penderita rematik dan sebagai stimulan. 
Tunas muda lengkuas dapat digunakan untuk mengobati infeksi 
ringan pada telinga.  

Beberapa penyakit yang bisa diobati dengan lengkuas adalah 
aneka penyakit kulit, rematik, obat gosok, dan pelancar BAK. Selain 
itu, rimpang lengkuas ini juga sering digunakan untuk mengatasi 
gangguan lambung misalnya kolik dan untuk mengeluarkan angin 
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dari perut (stomagache), menambah nafsu makan, menetralkan 
keracunan makanan, menghilangkan rasa sakit (analgetik), melan-
carkan buang air kecil (diuretic), mengatasi gangguan ginjal, 
mengobati penyakit herpes, mengobati diare, disentri, demam, 
kejang karena demam, sakit tenggorokan, sariawan, batuk berdahak, 
radang paru-paru, pembesaran limpa, dan untuk menghilangkan 
bau mulut. Rimpang lengkuas yang dikunyah kemudian diborehkan 
ke dahi dan seluruh tubuh diyakini dapat mengobati kejang-
kejang pada bayi and anak-anak. 

Di samping itu, rimpang lengkuas juga dianggap memiliki 
khasiat sebagai antitumor atau antikanker, terutama tumor di bagian 
mulut dan lambung, terkadang digunakan juga sebagai afrodisiak 
(peningkat libido). Secara ringkas penggunaan lengkuas dalam 
pengobatan: 

1) Panu, kadas, kudis, koreng, kurap dan borok 

Panu merupakan penyakit kulit yang banyak terdapat di tempat-
tempat yang pendudukanya masih kurang pengetahuan tentang 
kebersihan dan ilmu kesehatan. Disebabkan oleh jamur yang 
disebut mikroskofon furfur dan penyakit ini mudah menular. 
Tanda dan gejala adalah dengan munculnya bercak-bercak putih 
pada kulit, terasa gatal terutama pada waktu badan banyak 
mengeluarkan keringat.  
Pengobatan: 
Tumbuk halus rimpang lengkuas dengan bawang putih (per-
bandingan 1:4, 1 rimpang dan 4 bawang putih) sampai men-
jadi bubur, lalu oleskan di tempat yang sakit. Untuk kurap 
tinggal menambahkan ramuan dengan cuka saja. Cara lain 
untuk mengobati panu adalah dengan mencacah rimpang 
lengkuas segar lalu gosokkan pada tempatnya. 

2) Perut sakit 

Iris rimpang lengkuas lalu rendam dalam alkohol. Gosokkan 
irisan rimpang tersebut ke perut yang sakit. 

3) Rematik 

Cuci bersih rimpang lengkuas lalu rebus. Air rebusan yang 
hangat dijadikan sebagai rendaman. 

4) Sakit kepala, nyeri dada, menguatkan lambung, dan mem 

perbaiki pencernaan diolah dengan cara mencapur rimpang 
lengkuas sebagai bumbu dapur dalam masakan sehari-hari. 
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8. Lidah buaya 

 
 

a. Karakteristik  

Lidah buaya merupakan tumbuhan berbatang pendek yang 
tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daun yang rapat dan seba-
gian terbenam dalam tanah. Melalui batang inilah muncul tunas-
tunas yang selanjutnya menjadi tanaman anak. Aloe vera yang 
bertangkai panjang juga muncul dari batang melalui celah-celah atau 
ketiak daun. Batang ini dapat distek untuk perbanyakan tanaman. 
Peremajaan tanaman ini dilakukan dengan memangkas habis daun 
dan batangnya. Kemudian dari sisa tunggul batang ini akan muncul 
tunas-tunas baru. 

Daunnya berbentuk pita dengan helaian yang memanjang, 
berdaging tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan, 
banyak mengandung air, dan banyak mengandung getah atau 
lendir (gel) sebagai bahan baku obat. Tanaman lidah buaya tahan 
terhadap kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan 
cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada waktu kekurangan 
air. Bentuk daunnya menyerupai pedang dengan ujungnya merun-
cing, permukaan daun dilapisi lilin dengan duri lemas di pinggirnya. 
Panjang daun bisa mencapai 50-75 cm dengan berat 0,5-1 kg dan 
daunnya melingkar rapat di sekeliling batang berbaris teratur. 

Bunganya berwarna kuning atau kemerahan menyerupai 
pipa yang mengumpul keluar dari ketiak daun, berukuran kecil, 
tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan, dan panjangnya 
bisa mencapai 1 meter. Bunganya biasa muncul bila ditanam di 
pegunungan. Akar aloe vera berupa akar serabut yang pendek 
dan berada di permukaan tanah, panjangnya sekitar 50-100 cm. 
Untuk pertumbuhannya, tanaman ini memerlukan tanah yang 
subur dan gembur di bagian atasnya. 
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b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

1) Luka terbakar dan tersiram air panas (yang ringan) 

Cuci bersih daun lidah buaya, ambil bagian dalamnya dan tem-
pelkan pada bagian tubuh yang terkena api atau air panas. 

2) Bisul  

Lumatkan daun lidah buaya lalu tambahkan sedikit garam, 
kemudian tempelkan pada bisul. 

3) Batuk rejan 

Rebus daun lidah buaya yang panjangnya sekitar 15-18 cm, 
kemudian tambahkan gula dan minum. 

4) Cacingan dan susah BAK 

Rebus akar kering lidah buaya sebanyak 15-30 g lalu minum 

5) Luka terpukul dan luka dalam (muntah darah) 

Rebus bunga kering lidah buaya sebanyak 10-15 g lalu minum. 
Untuk pemakaian luar, bunga lidah buaya ditim dengan arak 
putih. 

6) Wasir 

Adalah urat bengkak dan meradang di sekitar anus atau di 
rectum bawah. Rectum adalah bagian terakhir dari usus besar 
yang mengarah ke anus. Wasir eksternal berada di bawah kulit 
di sekitar anus, sementara yang internal berkembang pada 
rectum yang lebih bawah. Gejala yang paling umum adalah 
darah merah terang pada feses. Bekuan darah juga dapat 
muncul pada wasir yang eksternal sehingga muncul pembeng-
kaan, pendarahan, atau benjolan keras di sekitar anus. 
Pengobatan: 
Siapkan ½ batang daun lidah buaya, buang durinya, setelah 
itu cuci bersih lalu parut. Tambahkan ½ cangkir air matang 
dan 2 sendok makan madu, aduk, kemudian saring. Minum 
sehari 3 kali. 

7) Sembelit  

Adalah kesulitan buang air besar yang kurang dari tiga kali 
seminggu. Pada gangguan kesehatan ini pengeluaran kotoran 
biasanya keras, kering, dan kecil-kecil. Beberapa orang menga-
lami sakit saat buang air besar dan sering mengalami tegang, 
kembung, dan sensasi usus penuh.  
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Pengobatan: 
Siapkan ½ batang daun lidah buaya, cuci dan buang kulit 
serta durinya. Cincang isinya lalu seduh dengan ½ cangkir air 
panas dan tambahkan 1 sendok makan madu. Makan 2 kali 
sehari selagi hangat.  

 
9. Tapak dara 

 

a.  Karakteristik  

Tapak dara merupakan tumbuhan ternak menahun yang 
berasal dari Amerika Tengah. Tanaman ini bisa tumbuh mulai 
dari daerah dataran rendah sampai ketinggian 800 mdpl. Tapak 
dara juga dikenal sebagai tanaman yang tidak sulit diperoleh, 
karena dapat diperbanyak dengan cara menanam bijinya, menyetek 
batangnya, atau bisa juga dengan menyetek akarnya. Tumbuhan 
ini banyak ditanam orang sebagai tanaman hias. 
Penggunaan dalam pengobatan tradisional: 

Tapak dara karena kandungan senyawanya, menjadi berkha-
siat dalam mengobati beberapa jenis penyakit, bahkan di luar 
negeri, tapak dara ini sudah diolah menjadi obat suntik. Namun 
perempuan hamil dilarang menggunakannya.  

 
b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional 

1) Luka tersiram air panas  

Tumbuk sampai halus beberapa helai daun segar tapak dara 
dan beras secukupnya sampai menjadi bubur lalu balurkan 
pada luka 
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2) Diabetes  

Rebus 6 lembar daun tapak dara dan 15 kuntum bunga tapak 
dara dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc lalu saring dan 
minum airnya menjelang tidur 

3) Hipertensi 

Rebus 15 gram daun atau bunga tapak dara dengan 400 cc 
hingga tersisa 200 cc, lalu saring dan minum airnya menjelang 
tidur. 

 
10. Urang-aring 

 

a. Karakteristik  

Urang-aring adalah sejenis tanaman liar bertangkai banyak, 
tumbuh di tempat terbuka seperti di pinggir jalan, tanah lapang, 
atau pinggir selokan. Tanaman ini dapat tumbuh hampir di ber-
macam-macam tempat, mulai dari tepi pantai sampai ketinggian 
1.500 mdpl. Tinggi tanaman urang-aring ini mencapai 80 cm 
dengan posisi tumbuh tegak dan tidak jarang berbaring. Batangnya 
bulat berwarna hijau kecoklat-coklatan serta berambut agak aksar 
dan berwarna putih. Daunnya berwarna hijau, berbentuk bulat 
telur memanjang dengan ujung daun meruncing, pinggirnya ber-
gerigi halus atau hampir rata, serta kedua permukaan daunnya 
berambut dan terasa agak kasar. Bunganya majemuk berbentuk 
bongkol berwarna putih kecil-kecil, serta buahnya memanjang pipih, 
keras, dan berbulu. 

 
b. Penggunaan dalam pengobatan tradisional  

1) Gusi bengkak 

Sangrai daun urang-aring segar sampai kering, lalu jadikan 
sebagai obat bubuk dan oleskan pada tempat yang sakit. 
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2) Luka di kepala 
Rebus daun urang-aring secukupnya, gunakan airnya untuk 
mencuci kepala, lalu ampasnya digosokan ke luka. Cara lainnya 
adalah dengan melumatkan daun segar lalu air perasannya 
dioleskan ke luka. 

3) Mimisan 
Adalah pendarahan di dalam hidung, dapat satu sisi atau dua 
sisi. Pendarahan ini dapat berlangsung beberapa detik (untuk 
kategori ringan) sampai lebih dari 10 menit (untuk Ktegori 
berat). Penyebab mimisan antara lain: benturan, mencongkel 
hidung, udara kering, sinusitis, alergi, iritasi kimia, benda 
asing, dan lain-lain 
Pengobatan: 
Cuci 1 genggam daun urang-aring segar, lalu lumatkan dan 
peras. Kemudian, tambahkan air perasannya dengan 5 sloki air 
putih, setelah itu tim agar panas. Minum 2 kali sehari sesudah 
makan. 

4) Diare 
Adalah kondisi buang air besar encer yang terjadi lebih sering 
dari biasanya. Diare dapat menyebabkan hilangnya sejumlah 
besar air dan garam dari tubuh. Bisa berlangsung beberapa 
hari sampai minggu. Gejala umum yang muncul adalah kram 
perut, nyeri perut, dorongan untuk ke toilet secara tiba-tiba 
dan mendadak, mual, muntah, demam, kehilangan nafsu makan, 
kelelahan, kotoran encer dan berair, kembung atau darah dalam 
kotoran. 
Pengobatan: 
Rebus 30 g daun urang-aring segar lalu minum 

5) Batuk darah 
Lumatkan dan peras daun urang-aring segar sebanyak 60 g. 
Air perasannya diseduh dengan air hangat lalu diminum.   

 

C. Penutup  

Obat dari ramuan tanaman sudah dikenal masyarakat Indonesia 
sejak dahulu. Tanaman yang dipakai untuk ramuan obatpun mudah 
didapatkan di sekitar rumah kita. Buku-buku kesehatan yang memuat 
informasi pendayagunaan tanaman sebagai obat tradisional juga telah 
banyak kita jumpai di toko buku. Kesadaran masyarakat akan kesehatan 
saat ini juga semakin baik. Tetapi, pengetahuan praktis tentang tanaman 
tertentu, manfaat, dan cara pembuatan menjadi obat alternatif tradisional 
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belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, materi ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan praktis bagi masya-
rakat maupun sekolah untuk dapat mendayagunakan potensi lingkungan-
nya dengan penanaman tanaman kesehatan. 
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Materi 5 
PEMBERDAYAAN BAHAN MAKANAN ALTERNATIF LOKAL 

A. Pendahuluan 

Jumlah masyarakat saat ini yang menyadari akan pentingnya peranan 
makanan terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan 
banyak orang mengubah kebiasan makannya demi menghindari timbulnya 
berbagai pennyakit. Makanan dari dagingpun mulai dihindari dan bahkan 
ditinggalkan, tidak terkecuali dendeng dan abon nabati. Kedua jenis lauk 
olahan daging hewan tersebut tentu saja dianggap sama dengan lauk-
pauk lainnya dari daging yang membahayakan kesehatan. Sebagai gantinya, 
masyarakat memilih makanan dari nabati untuk memenuhi kebutuhan 
tubuh akan protein, karbohidrat, vitamin, dan energi.  

Sejak tahun 1960-an, para ilmuan telah membuktikan bahwa menu 
makanan yang terdiri dari daging hewan sangat berhubungan dengan penyakit 
serius, contohnya sakit jantung, kanker, stroke, tekanan darah tinggi, kencing 
manis, ginjal, rematik, altzeimer, dan lain-lain. Hasil penelitian kedokteran 
yang dilakukan oleh PCRM (The Physician Committee for Responsible Medicine) 
di Amerika menyatakan bahwa penyakit-penyakit tersebut disebabkan 
oleh lemak jenuh yang terkandung dalam daging hewan. Dalam daging 
hewan juga terdapat banyak heterosiklik amin yang dikenal dengan istilah 
HCA yang dapat menyebabkan sel-sel tubuh manusia bermutasi sehingga 
menjadi sel-sel ganas pemicu timbulnya penyakit kanker.  

Menurut Ir. Annis Catur Adi, M. Si. dalam rubrik tetap Konsultasi 4 
sehat 5 sempurna mengungkapkan bahwa daging hewani banyak mengan-
dung radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu molekul, berupa satu atau 
beberapa atom yang memiliki satu atau lebih elektron berpasangan. Elektron 
ini sangat labil dan mudah sekali membentuk senyawa baru. Radikal 
bebas sangat berbahaya bagi sel-sel tubuh dan bahkan dapat merusaknya. 
Sel-sel tubuh yang rusak akan menimbulkan penyakit (khususnya kanker 
dan jantung) akibat kurangnya imunitas tubuh maupun kematian sel-sel 
tersebut, di samping mengurangi lama hidup dan kualitas sel itu sendiri. 
Radikal bebas dapat ditangkal dengan antioksidan yang dapat diperoleh 
dari pangan nabati. 

 

Bahan Pangan Kandungan Kolesterol (mg) 
Otak  2000 
Kuning telur 1500 
Telur  550 
Mentega  250 

93 
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Bahan Pangan Kandungan Kolesterol (mg) 
Daging sapi 70 
Ayam  60 
Ikan  70 
Ginjal  375 
Udang  125 
Hati ayam  439 
Hati sapi 561 
Nabati  0 

 

Daging hewan, selain mengandung radikal bebas, juga kaya purin. 
Makanan yang mengandung purin tinggi yaitu daging merah, jerohan (jantung, 
hati, paru), otak, kaldu, unggas, kerang, dan seafood mengakibatkan pemben-
tukan asam urat (gout) dan penurunan sekresi dari ginjal sehingga terjadilah 
gagal ginjal. Dalam artikel “Ada apa di balik kolesterol?” yang ditulis oleh 
Dra. Emma S. Wirakusumah, M.Sc, ahli gizi dan kuliner disebutkan bahwa 
bahan pangan sumber hewani (daging) mengandung kolesterol tinggi, 
sehingga sebaiknya dihindari. Kandungan kolesterol dari berbagai bahan 
makanan per 100 gram bahan dapat dilihat pada tabel di atas. 

Berikut adalah perbandingan kadar asam lemak dalam bahan-bahan 
nabati dengan bahan-bahan hewani. 

 

Jenis Bahan 
Lemak 

Jenuh (mg) 
Lemak Tak Jenuh 

(mg) 
Status 

Susu sapi 59 41 Tidak berbahaya 
Daging kelinci 39 61 Berbahaya  
Daging sapi 59 41 Berbahaya  
Daging kambing 61 39 berbahaya 
Kacang tanah 23 77 Tidak berbahaya 
Kelapa  91 19 Tidak berbahaya 
Biji mete  18 82 Tidak berbahaya 
Minyak bunga matahari 12 88 Tidak berbahaya 
Minyak kedelai  18 82 Tidak berbahaya 

 

Kolesterol sebenarnya adalah salah satu komponen lemak yang me-
manfaatkan lipoprotein sebagai sarana transportasinya dalam tubuh kita. 
Kolesterol di dalam plasma darah diangkat oleh LDL (Low Density Lipo-
protein). Namun, kolesterol yang bercampur dengan LDL (kolesterol jahat) 
sangat mudah menempel pada dinding pembuluh darah koroner sehingga 
terbentuk plak aterosklerosis. Akibatnya, terjadi penyempitan dan pengerasan 
pembuluh darah arteri yang membawa akibat timbulnya penyakit jantung 
koroner, aterosklerosis, dan tekanan darah tinggi. 
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B. Bahan Nabati Alternatif Lokal 

Bahan-bahan pangan sumber nabati telah terbukti paling cocok dengan 
struktur anatomi tubuh manusia, berdasarkan hasil penelitian oleh Cornell 
University beserta beberapa ahli bioanthroplogy. Para ahli menyimpulkan 
bahwa manusia seharusnya makan produk tumbuhan, bukan daging, 
setelah membandingkan bentuk kuku, bentuk gigi, komposisi kelenjar 
liur, gerakan rahang, gerakan lidah, lambung, dan panjang usus manusia 
dengan hewan-hewan pemakan daging. 

Bahan nabati yang berupa sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, 
serela dan lain-lain merupakan sumber pangan kaya gizi yang dapat me-
menuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi karbohidrat, lemak, protein, vita-
min, mineral, air, serat, dan zat-zat penting lainnya. Sumber tenaga dapat 
diperoleh dari ubu-ubian, serea, atau biji-bijian: sumber vitamin, mineral, 
dan serat dapat diperoleh dari buah dan sayuran; sumber protein, lemak 
dan asam amino esensial dapat diperoleh dari kacang-kacangan, susu, dan 
produknya; serta sumber pelengkap gizi lainnya dapat diperoleh dari 
minyak nabati dan gula. 

Dengan mengkonsumsi makanan nabati, 97% penyakit serius yang 
sulit disembuhkan dapat dicegah, seperti yang ditulis dalam majalah Ame-
rical Medical Assosiation pada 1961. Hal ini disebabkan pangan nabati tidak 
mengandung kolesterol, kaya serat, mengandung zat antioksidan, anti kanker, 
dan mudah dicerna dan diserap tubuh. Protein nabati yang sekarang telah 
ditetapkan sebagai protein nomer satu banyak mengandung fitoestrogen, 
isoflavin dan genistein yang bersifat antikarsinogenik (mencegah kanker). 
American Cancer Control Society menyatakan bahwa pencegahan terpenting 
terhadap kanker dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan nabati. 
Dalam artikel makanan antikanker payudara juga disebutkan bahwa bebera-
pa penelitian terakhir, di Universitas Western Ontario, Canada, menyebutkan 
jenis-jenis makanan yang dapat mencegah timbulnya penyakit kanker 
payudara adalah gandum, wortel, bayam, yoghurt, susu kedelai, jus jeruk 
dan bahan-bahan nabati lainnya. 

Berikut adalah beberapa cara pembuatan makanan alternative dari 
bahan nabati local yang memiliki nilai gizi tinggi: 

1. Dendeng Jantung Pisang 

Jantung pisang yang diolah menjadi dendeng atau abon memiliki rasa 
dan tekstur yang mirip dendeng atau abon daging hewani. Perbedaaanya 
tentu saja terdapat pada dampak yang timbulkan terhadap kesehatan. 
Dendeng jantung pisang yang bebas kolesterol jahat aman dikonsumsi 
dan sekaligus menyehatkan.  
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Bahan :  

5 buah jantung pisang  
1 sdm ketumbar 
10 buah bawang merah 
4 siung bawang putih 
gula merah dan garam secukupnya 

Cara membuat:  

a. Kupas jantung pisang hingga nampak kelopak bagian dalamnya 
yang berwarna putih kemerahan (3-4 kelopak dihilangkan) 

b. Potong-potong jantung pisang setebal 2-3 cm. Belah masing-masing 
potongan agak tipis. 

c. Cuci potongan jantung pisang hingga bersih, kemudian rebus hingga 
lunak selama 4 menit. Angkat. 

d. Haluskan jantung pisang dengan blender sambil diberi sedikit air. 
e. Masak bumbu halus hingga beraroma. Masukkan jantung pisang, 

aduk hingga rata. Kemudian, tambahkan gula merah. Aduk kembali. 
Angkat. 

f. Cetak adonan dendeng di atas tampah/nyiru. Ratakan. Jangan terlalu 
tebal agar cepat kering.  

 
2. Abon Jantung Pisang 

Bahan:  

300 gram jantung pisang 
800 cc air 
4 lembar daun salam 
2 sendok makan kaldu ayam atau 
Kaldu sapi bubuk 
2 cm lengkuas, dimemarkan 
Minyak goreng, 
1 sendok teh garam 
1 sendok makan gula merah, disisir 

Bahan yang dihaluskan: 

5 siung bawang putih 
4 butir bawang merah 
2 sendok ketumbar 

Cara membuat : 

a. Jantung pisang direbus, ditumbuk agak halus. 
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b. Bumbu halus ditumis, daun salam, garam, gula, lengkuas ditumis 
hingga harum. Masukkan kaldu  dan jantung pisang. Aduk rata, kecil-
kan api. Aduk-aduk hingga kering. 

c. Digoreng hingga kering, ditiriskan kemudian dipres hingga minyak 
pada abon benar- benar kering 

d. Hidangkan atau simpan dalam wadah tertutup. 

 
3. Dendeng Buah Sirsak 

Buah sirsak yang diolah menjadi dendeng sirsak memiliki cita rasa 
yang tidak jauh berbeda dari dendeng daging asli. Perbedaannya tentu 
saja berada pada kandungan gizi yang diberikan bagi kesehatan. 
Dendeng sirsak bersifat aman bagi tubuh karena tidak mengandung 
kolesterol serta memberi banyak zat gizi yang diperlukan tubuh.  

Bahan: 

1 kg daging buah sirsak muda, dikupas dan dihilangkan bijinya. 

Haluskan beberapa bahan berikut:  

1 sdm jintan 
100 gr bawang merah 
5 siung bawang putih 
2 mata asam jawa 
4 potong lengkuas 
25 gr gula merah 
1 sdt ketumbar  
garam secukupnya. 

Cara membuat : 

a. Daging buah sirsak dikukus hingga matang. Diangkat, lalu dihalus-
kan. 

b. Campur bumbu halus dengan sirsak yang sudah dihaluskan hingga 
rata. 

c. Adonan dendeng dicetak di atas nyiru, lalu dijemur hingga kering. 
d. Dendeng digoreng sebentar bila hendak disajikan.  

 
4. Dendeng Nangka Muda 

Umumnya produk makanan dendeng dibuat dari bahan baku asal 
hewani, seperti daging sapi, daging kelinci hingga daging bekicot. Ternya-
ta produk dendeng ini juga dapat dibuat dari bahan asal nabati, yaitu 
dari buah nangka muda. 
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Pemanfaatan buah nangka muda sebagai produk makanan dendeng 
akan lebih memperkaya keragaman menu makanan kita sehari-hari, 
karena selama ini buah nangka muda hanya dikenal sebagai bahan baku 
utama dalam pembuatan sayur gudeg dan lodeh saja. Di samping itu, 
pengolahan buah nangka muda menjadi produk dendeng juga akan 
memperpanjang daya simpan buah nangka muda dan juga meningkat-
kan harga jualnya itu sendiri. 

Bahan: 

1 buah nangka muda 
4 siung bawang putih 
sendok teh ketumbar 
gula jawa, asam, garam dan bumbu penyedap secukupnya 

Alat: 

pisau stainless steel 
baskom 
alat penyaring 
alat penggiling 

Cara pembuatan: 

a. Setelah semua bahan dan alat dipersiapkan, mula-mula buah nangka 
muda dikupas kulitnya. Kemudian dicuci untuk menghilangkan 
semua kotoran yang melekat serta menghilangkan getah buah. 

b. Buah nangka muda yang telah terkupas, lalu dipotong kecil-kecil, 
untuk selanjutnya direbus dalam air mendidih selama 30-45 menit, 
atau sampai buah nangka muda itu menjadi cukup lunak teksturnya. 
Setelah itu nangka muda yang telah direbus, diangkat dan ditiriskan 
agar air keluar semua. 

c. Kemudian buah nangka muda tersebut digiling sampai berbentuk 
setengah halus, biji nangka mudanya tidak ikut dipergunakan. 

d. Semua bumbu yang akan dipergunakan, digiling sampai halus benar, 
untuk kemudian dicampurkan pada gilingan buah nangka muda 
hingga rata. 

e. Adonan yang terdiri dari buah nangka muda dan bumbunya diletak-
kan di atas lembaran daun pisang atau selembar plastik, dan digilas 
dengan menggunakan botol kosong yang bersih untuk mendapat-
kan bentuk pipih seperti dendeng. Setelah bentuk pipih dendeng 
nangka muda yang diinginkan telah tercapai, maka nangka muda 
itu dijemur di bawah panas matahari hingga benar-benar kering. 

f. Dendeng nangka muda yang baik telah terbentuk, bila dapat dipo-
tong dengan baik, tanpa mengalami kehancuran ataupun terlalu 
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liat. Dendeng ini dapat segera disimpan dalam kaleng yang tertutup 
rapat, bila tidak langsung dipergunakan sebagai lauk. Bila akan 
dimakan, sebelum digoreng sebaiknnya dicelupkan dalam air garam 
sebentar.   

 
5. Kecap Air Kelapa 

Pohon kelapa (Cocos nucifera) merupakan salah satu tumbuhan 
“penghias” pantai di sepanjang jajaran pulau-pulau yang ada di Indonesia 
ini. Selama ini konsumsi terhadap buah kelapa lebih ditujukan pada 
konsumsi daging kelapa saja, misalnya sebagai bahan pencampur atau 
penambah cita rasa dalam pembuatan roti (cake) maupun sebagai 
bahan pencampur dalam bentuk minuman segar (es teler, es kelapa 
muda), dan lain-lainnya. Air buah kelapa, secara khusus belum banyak 
dimanfaatkan dalam masyarakat sebagai bahan makanan. Di negara 
Filiphina, air buah kelapa dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk 
makanan sari kelapa (nata de coco). 

Mengingat produksi buah kelapa di Indonesia cukup tinggi, untuk 
menghindari pembuangan yang sia sia dari air buah kelapa, maka 
salah satu alternatif pemanfaatannya yaitu dengan membuat suatu 
produk yang mudah dan murah untuk diterapkan di dalam masyarakat, 
yaitu produk kecap. 

Pada prinsipnya pembuatan kecap dari air buah kelapa sama 
dengan pembuatan kecap dari kacang kedelai, bahkan jauh lebih mudah 
dan tidak memakan waktu pembuatan yang lama. 

Bahan:  

air buah kelapa   
gula merah / garam 
lengkuas, biji adas, sereh, daun salam 

Alat: 

wajan / panci   
pengaduk 
kompor 

Cara Pembuatan: 

Mula-mula air yang terdapat di dalam tempurung buah kelapa dikeluar-
kan. Lalu dimasak atau disangrai dalam panci selama kurang lebih 2 jam 
dan selalu diaduk sehingga warna air kelapa tersebut menjadi coklat 
kehitam-hitaman serta bertekstur mengental 
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dimasak + 2 jam dan diaduk sampai 
mengental dan kehitaman 

diberi bumbu 

(lengkuas, biji adas, sereh, daun salam) 

air buah kelapa 

ditambah gula merah 

(kecap manis) 

ditambah garam 

(kecap asin) 

didinginkan 

dijemur pada siang hari 

diembunkan pada malam hari 

KECAP AIR KELAPA 
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6. Manisan Buah 

Indonesia adalah negara tropis yang memiliki beragam jenis 
buah-buahan yang ketersediaannya tidak pernah putus sepanjang tahun, 
ada jenis buah yang bermusim namun tidak sedikit buah yang sepanjang 
tahun selalu ada. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar keter-
sediaan buah tersebuat selalu ada walaupun bukan musimnya, salah 
satu caranya adalah dengan cara pengawetan dengan proses penggulaan 
atau yang lebih dikenal dengan istilah manisan buah . 

Pengawetan buah dengan cara dibuat sebagai manisan adalah salah 
satu cara pengawetan yang sangat sederhana dan hampir semua orang 
dapat melakukannya, untuk membuat manisan diperlukan alat dan 
bahan yang mudah diperolah disekitar tempat tinggal kita, adapun 
alat dan bahan tersebut diantaranya adalah: 

a. Alat-alat 

Alat-alat untuk membuat manisan buah antara lain:  

1) Timbangan 

Dikenal beberapa macam timbangan, yaitu timbangan gantung, 
timbangan duduk, timbangan kue, dan timbangan berketelitian 
tinggi. Bahan yang beratnya di atas 50 gram menggunakan 
timbangan gantung, timbangan duduk, atau timbangan kue. 
Untuk bahan yang kurang dari 50 gram, seperti bahan makanan 
tambahan, sebaiknya menggunakan timbangan halus dengan 
tinkat ketelitian tinggi. 

2) Gelas ukur 

Gelas ukur digunakan untuk menakar atau mengukur bahan-
bahan yang berbentuk cairan. Gelas ini dapat terbuat dari 
plastik atau gelas (kaca). 

3) Pisau dan talenan 

Alat ini digunakan untuk memotong bahan baku utama, yaitu 
buah agar dapat diperoleh bentuk atau ukuran yang seragam. 
Pisau yang digunakan harus tajam dan terbuat dari stainless 
steel. Talenan yang dipilih harus terbuat dari plastik, tujuannya 
untuk menghindari terjadinya reaksi dengan buah yang bersifat 
asam. 

4) Sikat jarum 

Beberapa buah memiliki kulit atau daging yang terbentuk dari 
jaringan yang sangat halus, padat, dan sulit ditembus. Akibatnya, 
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proses peresapan gula akan sedikit mengalami kesulitan. Karena 
itu, diperlukan sikat jarum yang terbuat dari stainless steel atau 
plastik. Sikat ini akan membuat lubang-lubang kecil di jaringan 
daging buah dengan jarak 3-5mm. Dengan cara ini, larutan 
gula akan lebih mudah meresap ke dalam jaringan buah. 

5) Panci enamel 

Panci email dipilih untuk merebus bahan baku utama yang 
bersifat asam. Harapannya, akan terhindar dari reaksi dengan 
bahan baku. Beberapa kasus menunjukkan pemakaian panci 
aluminium akan lebih cepat keropos (berlubang-lubang kecil) 
dan tidak dapat digunakan lagi. Selain panci cepat rusak, peng-
gunaan panci aluminium bisa menyebabkan terbentuknya ikatan 
logam yang bersifat racun bagi yang mengonsumsi bahan 
baku yang direbus dengan alat tersebut. 

6) Pengaduk 

Pengaduk digunakan untuk mengaduk bahan. Pengaduk sebaiknya 
dipilih yang terbuat dari kayu, karena lebih bersifat netral. Ben-
tuk dan ukurannyapun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

7) Bak plastik, ember, dan baskom 

Bak plastik tersedia dalam berbagai ukuran. Bak plastik diguna-
kan sebagai wadah bahan, wadah pencucian, perendaman, 
penirisan, dan pendinginan. 
Ember tersedia dalam berbagai ukuran. Ember digunakan seba-
gai wadah bahan, wadah pencucian, perendaman, penirisan, 
dan pendinginan. Namun, ember lebih cenderung digunakan 
sebagai wadah pencucian atau perendaman. 
Baskom tersedia dalam berbagai ukuran. Baskom digunakan 
sebagai wadah bahan, wadah pencucian, perendaman, peniris-
an, dan pendinginan. Namun cenderung digunakan sebagai 
wadah bahan, penirisan, dan pendinginan. 

8) Drum plastik 

Drum plastik tersedia dalam berbagai ukuran. Drum plastik 
digunakan sebagai wadah bahan, wadah pencucian, perendam-
an, penirisan, dan pendinginan. Namun cenderung digunakan 
sebagai wadah perendaman. 

9) Alat pemanas 

Alat pemanas digunakan sebagai sumber panas ketika mema-
tangkan bahan. Alat pemanas cukup menggunakan kompor 
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biasa, tidak perlu menggunakan brander (kompor bersuhu 
tinggi). 

10) Rege (irig) atau saringan 

Alat ini digunakan untuk meniriskan bahan baku setelah pencu-
cian, perendaman, atau pemasakan. Rege atau saringan yang 
dipakai dipilih yang bertangkai agar tangan terhindar dari 
panas. 

11) Alat pengukur kadar gula 

Ada dua alat yang dapat digunakan untuk mengukur konsen-
trasi atau kadar gula dalam larutan perendam buah (sirup), 
yaitu hand refractometer dan baumemeter. 

12) Mesin pengering 

Pengeringan dengan mesin pengering berarti melakukan 
pengeringan secara dehidrasi. Agar cita rasa dan aromanya 
tetap terjaga, pengeringan tidak dapat dilakukan sekaligus pada 
suhu yang tinggi. Namun, harus dilakukan secara bertahap 
pada suhu rendah. Dengan cara ini 80-90% air dalam buah 
dapat diuapkan. Tahapan pemanasan dilakukan sehingga air 
di dalam jaringan akan menguap terlebih dahulu dibandingkan 
dengan air di bagian luarnya. 
Jika bagian luar kering lebih dulu, air yang terkandung dalam 
jaringan akan sulit keluar. Manisan akan tampak kering, tetapi 
bagian dalamnya masih basah atau masih banyak mengandung 
air. Total pemanasan berlangsung sekitar 18 jam, Sembilan 
jam pemanasan pertama dan sembilan jam pemanasan kedua. 
Suhu pemanasan pertama lebih tinggi dibandingkan dengan 
suhu pemanasan kedua. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, 
manisan yang akan dikeringkan harus dijemur di bawah terik 
matahari selama dua hari. Berikut ini jenis mesin pengering 
(oven). 

13) Oven tradisional 

Oven jenis ini banyak dipakai oleh produsen manisan di daerah 
tertentu. Mereka membuatnya sendiri dari bahan bambu, 
kayu, seng, dan kompor minyak tanah. Oven ini bisa dipakai 
selama tiga tahun. Satu set oven tradisional terdiri dari enam 
para-para bambu yang dikelilingi seng. Di bagian bawah para-
para terdapat kompor minyak tanah yang berfungsi sebagai 
sumber energi panas. Biasanya, mereka menyusunnya dalam 
bentuk dua set sehingga dapat menghemat seng. 
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14) Oven modern 

Mesin pengering seperti ini, biasanya memiliki tipe kabinet 
dengan aliran udara panas (hot air circulation dryer). 

15) Tampah / nyiru 

Tampah/nyiru digunakan sebagai wadah penjemuran manisan 
buah di bawah terik matahari. Tampah biasanya terbuat dari 
anyaman bambu. 

16) Dandang 

Dandang digunakan untuk mengukus alat dan mengemas 
produk agar terbebas dari kuman (sterilisasi alat). 

17) Kemasan produk 

Selain dapat dikemas dalam kantong plastik, manisan juga 
dapat dikemas dalam botol atau stoples berbahan plastik, mika, 
atau kaca transparan dengan bentuk sesuai dengan selera. 
Syaratnya, mulut tutup botol atau stoples tersebut berbentuk 
rata sehingga dapat ditutup dengan rapat. 

18) Plastik sealer 

Alat ini digunakan untuk menutup rapat mulut kantong plastik 
pengemas sehingga terhindar dari polutan yang bisa mengura-
ngi lama simpan manisan. 

 

b. Bahan untuk Manisan 

Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk pembuatan 
manisan buah, adalah sebagai berikut: 

1)  Buah-buahan 

Buah sebagai bahan baku utama dalam pembuatan manisan 
buah, sebaiknya dipilih yang sudah tua, maksimal ditandai 
dengan warna tua yang merata dan mengkilap. Buah tersebut 
sebaiknya sudah matang penuh tetapi masih keras; menebar-
kan bau harum; serta tidak cacat fisik, seperti tidak pecah; 
memar; atau terserang hama dan penyakit. Beberapa buah 
memiliki rasa sepat, walaupun telah matang penuh. Keadaan 
ini diakibatkan adanya kandungan senyawa tannin dalam 
buah tersebut. Untuk menghilangkan rasa sepat, buah harus 
dikukus atau direbus selama 5 menit. 

2)  Bahan Pemanis 

Bahan pemanis berupa gula pasir berfungsi sebagai pengawet. 
Jumlah gula yang digunakan bervariasi. Biasanya, untuk 
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membuat manisan pala basah atau kering sebanyak 500 kg 
dibutuhkan gula pasir sebanyak 200 kg. Jumlah gula tersebut 
dibagi untuk beberapa kali perendaman. Sementara itu, gula 
pasir sebanyak 200 kg dibutuhkan untuk membuat manisan 
mangga basah sebanyak 600 kg atau manisan mangga kering 
sebanyak 800 kg. 
Kebutuhan gula ditentukan oleh cita rasa buah. Buah yang 
telah manis, kebutuhan gulanya tidak sebanyak buah yang 
cita rasanya kurang manis. Namun, untuk mempermudah 
jumlah gula yang dibutuhkan bisa berpatokan pada jumlah 
perendamannya. Cara ini harus melibatkan alat pengukur 
kadar gula, baik hand refractometer maupun baumemeter. 

3)  Bahan Pengasam 

Pemberian bahan pengasam, contohnya asam sitrat (cytroen-
zuur) atau garam asam bertujuan untuk mempertahankan 
kesegaran buah. Banyaknya bahan yang diberikan sekitar 
1% dari berat gula pasir yang digunakan. 

4)  Garam 

Garam dapur atau natrium chlorida memiliki fungsi ganda, 
yaitu sebagai penetral rasa sepat dan sebagai penyedap (peman-
tap cita rasa). Biasanya, garam yang dilarutkan sebanyak 2% 
atau 20 gram per liter air. Penggunaan garam juga dapat 
mencegah terjadinya browning atau pencoklatan buah, baik 
bersifat enzimatis maupun non-enzimatis setelah proses 
pengupasan. 

5)  Kapur sirih 

Kapur berfungsi untuk menguatka tekstur buah yang diolah 
menjadi manisan sehingga terasa lebih renyah. Perubahan 
ini disebabkan adanya senyawa kalsium dalam kapur yang 
berpenetrasi ke dalam jaringan buah. Akibatnya, struktur 
jaringan buah menjadi lebih kompak berkat adanya ikatan 
baru antara kalsium dan jaringan buah. 

6)  Bahan Pemutih 

Bahan pemutih bermanfaat untuk menetralkan warna biru 
yang sering muncul pada buah, baik setelah pengupasan 
maupun setelah perendaman dengan bahan kimia. Dengan 
menambahkan bahan pemutih diharapkan buah tetap segar 
dengan warna aslinya. Biasanya, bahan pemutih yang diguna-
kan adalah natrium meta-bisulfit. 
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7)  Bahan Pengawet 

Bahan pengawet berfungsi untuk mencegah proses pembusukan 
yang lazimnya terjadi pada buah yang lepas dari pohonnya. Ba-
han yang dapat digunakan diantaranya natrium benzoat atau 
natrium meta-bisulfit. Natrium meta-bisulfit atau cukup disebut 
dengan natrium-bisulfit, yang berfungsi juga sebagai bahan 
pengawet, sekaligus sebagai penangkal browning yang biasa 
terjadi pada buah yang direndam dengan bahan kimia atau gula. 

8)  Bahan pemberi aroma 

Bahan pemberi aroma yang bisa dipakai adalah vanili, daun 
pandan wangi, keningar, kayu manis, bunga pala, dan cengkih. 
Penambahan bahan pemberi aroma betujuan untuk menggan-
tikan aroma buah yang hilang selama proses pembuatan ma-
nisan. Bahan pemberi aroma dapat diberikan secara tunggal 
atau kombinasi. 

9)  Bahan Pewarna 

Bahan pewarna untuk makanan atau minuman yang telah 
diizinkan pemakaiannya dapat ditambahkan untuk menungkat-
kan daya tarik produk. Penambahan bahan pewarna bisa men-
jadikan penampilan produk menjadi bagus. Penambahan bahan 
pewarna juga berfungsi untuk mempertahankan warna asli 
buah yang diolah. 

10) Air Bersih 

Seluruh air yang digunakan dalam pembuatan manisan, baik 
yang ditambahkan dalam produk sebagai salah satu komponen 
penyusun produk maupun hanya digunakan sebagai bahan 
pencuci, perendam, dan perebus hendaknya memenuhi standar 
kualitas air minum. Beberapa syarat di antaranya adalah 
tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, bersih, jernih, tidak 
mengandung logam atau bahan kimia berbahaya, derajat 
kesadahan nol, serta tidak mengandung mikroorganisme 
berbahaya. 

11) Kaporit (Desinfektan) 

Kaporit berfungsi sebagai desinfektan atau pembunuh kuman 
yang ada dalam bahan baku, alat produksi, dan bahan penge-
mas. Untuk mensterilkan bahan baku digunakan kaporit dosis 4 
gram per liter air. Sementara itu, untuk mensterilkan alat 
produksi dan bahan pengemas digunakan kaporit dosis 10 
gram per liter air. 
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c. Persiapan Alat Produksi dan Pengemas Produk 

Kegiatan ini perlu dilakukan sebaik-baiknya dengan harapan produk 
dapat disimpan lebih lama tanpa mengalami kerusakan, serta 
dapat diterima pasar dalam atau luar negeri. Urutan kegiatan ini 
dapat dilakukan sebagai berikut. 

1) Perendaman 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah membersihkan 
kotoran yang melekat, baik pada alat-alat produksi maupun 
pengemas produk. Waktu perendaman tergantung pada tingkat 
kekotorannya. Pengemas yang masih baru cukup direndam 
selama 15 menit. Alat-alat yang pernah dipakai, perlu direndam 
beberapa jam agar kotoran yang melekat mudah dilepaskan. 

2) Pencucian 

Alat-alat produksi dan pengemas yang telah direndam, dicuci 
dengan sabun, lalu dibilas hingga bersih dan bau sabunnya 
hilang. Alat-alat produksi dan pengemas yang sudah dicuci perlu 
ditiriskan. 

3) Sanitasi 

Tujuan sanitasi adalah untuk membunuh kuman-kuman atau 
mikroorganisme yang menempel pada alat-alat produksi atau 
pengemas produk. Caranya dengan melarutkan 100 gram 
kaporit dalam 10 liter air dan diaduk hingga menjadi larutan 
yang sempurna. Alat dan pengemas direndam selama lima 
menit, lalu dicuci dan dibilas hingga bersih dan bau kaporit 
hilang. 

4) Sterilisasi 

Agar proses sanitasi lebih sempurna, sterilisasi perlu dilakukan. 
Caranya dengan mengukus peralatan selama 30 menit. Khusus 
pengemas produk, setelah dikukus tetap dibiarkan dalam 
alat pengukus (dandang yang tertutup) hingga akan digunakan. 
Tujuannya, agar pengemas produk tetap dalam kondisi steril. 

5) Penetralan 

Meskipun buah telah disiapkan, senyawa tannin penyebab rasa 
sepat dan senyawa asam anacardat penyebab rasa gatal di 
tenggorokan yang merangsang batuk masih belum hilang 
sempurna. Karena itu, penetralan perlu dilakukan. 
Caranya dengan membuat larutan garam 20 atau 50 gram per 
liter air. Setelah menjadi larutan yang sempurna, buah dimasuk-
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kan hingga semua buah terendam sempurna. Jika perlu, diberi 
pemberat di bagian atasnya. Perendaman dilakukan selama 
2x24 jam untuk buah yang tidak dikupas dan cukup dua jam 
untuk buah yang dikupas. Proses penetralan bisa diakhiri 
dengan mencicipinya. Jika bagian terdalam dari buah tidak 
terasa gatal, buah boleh diangkat, dicuci, dan ditiriskan. 

6) Pengerasan 

Pengerasan bertujuan untuk mencegah hancurnya buah ketika 
proses pemanasan. Caranya dengan merendam buah dalam 
larutan kapur sirih. Larutan tersebut dibuat dengan cara 
melarutkan 1-2 sendok makan kapur sirih ke dalam 1-1,5 
liter air. Air kapur tersebut diaduk hingga rata dan larutan 
menjadi putih. Larutan tersebut dibiarkan beberapa saat agar 
kapur mengendap dan air menjadi jernih. Setelah itu, air dan 
endapannya dipisahkan dengan hati-hati. Endapannya dibuang 
larutan kapur yang jernih dipakai untuk merendam buah. 
Buah yang tidak dikupas perlu direndam selama dua hari, 
buah yang dikupas direndam selama 24 jam. 

7) Blanching 

Blanching adalah perlakuan pemanasan pendahuluan. Jika 
kegiatan ini dilakukan, kualitas produk yang dihasilkan aka 
semakin baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeluarkan bau 
yang tidak enak, membantu menghilangkan senyawa tannin, 
memperkuat jaringan sehingga bentuk atau tekstur buah tetap 
stabil meskipun mengalami berbagai proses pengolahan, serta 
menginaktifkan enzim di dalam buah. 
Caranya, buah ditempatkan di saringan, lalu dimasukkan ke 
dalam panci email yang berisi air mendidih. Saringan yang 
berisi buah dicelupkan hingga terendam selam 15 menit detik. 
Setelah itu, saringan diangkat tetapi tetap diletakkan di atas 
panci tersebut, lalu dicelupkan kembali. Perlakuan ini terus 
diulang selama lima menit, lalu ditiriskan. 
 

d. Perendaman dalam Larutan Perendam (sirup) atau 
Penggulaan 

1) Proses Pembuatan Manisan dengan Cara Modern 

a) Penggulaan pertama 

Penggulaan ini dilakukan dengan cara merendam buah 
dalam laruta gula selama dua hari dua malam. Larutan gula 
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yang dipakai adalah 40%, yaitu 400 gram gula dilarutkan 
dalam 1 liter air. Buah sebanyak 1 kg dimasukkan ke 
dalam 1 liter larutan tersebut dan direndam selama dua 
hari dua malam, lalu diangkat ditiriskan. 
Satu liter larutan gula tersebut ditambah 2-5 gram asam 
sitrat, 0,5-1 gram natrium-benzoat, 0,5-1 gram natrium-
bisulfit, serta bahan pewangi dan pewarna secukupnya. 
Larutan dididihkan selama 10 menit, lalu didinginkan. 
Kadar gula larutan diukur dengan refractometer. Jika 
kurang dari 40%, ditambahkan gula hingga kadarnya 
menjadi 40%. Jika tidak tersedia refraktometer, setelah 
perendaman, larutan gula ditambah dengan gula baru 
sebanyak 10% dari jumlah larutan. Dalam proses penggula-
an pertama, setiap 1 liter larutan ditambah dengan 100 
gram gula. Selanjutnya, buah direndam dalam larutan 
tersebut selama 24 jam, lalu diangkat dan ditiriskan.  

b) Penggulaan kedua 

Larutan gula pada penggulaan pertama dididihkan kembali 
selama 10 menit, lalu didinginkan. Pada penggulaan kedua, 
setiap 1 liter larutan ditambah dengan 100 gram gula. 
Selanjutnya, buah direndam dalam larutan tersebut selama 
24 jam, lalu diangkat dan ditiriskan. 

c) Penggulaan ketiga 

Larutan gula pada penggulaan kedua dididihkan kembali 
selama 10 menit, lalu didinginkan. Buah yang sudah 
ditiriskan dimasukkan ke dalam larutan gula ini. Langkah 
selanjutnya, buah bisa ditiriskan atau disajikan dalam ben-
tuk manisan basah yang berkuah. 

d) Penirisan dan pengemasan 

Setelah proses perendaman, bakal manisan diangkat dan 
ditiriskan. Larutan gula sisa perendam dapat dimanfaatkan 
sebagai produk tersendiri, yaitu sirup. Bisa juga digunakan 
kembali sebagai sirup perendam untuk pembuatan manis-
an selanjutnya. Penirisan bisa saja tidak dilakukan jika 
menginginkan manisan basah berkuah. 

e) Finishing 

Kegiatan ini meliputi pemasangan label dan atribut lainnya 
untuk memberikan informasi dari produk yang dikemas. 



110   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Dalam tahap ini, dilakukan juga pengecekan terhadap 
kondisi kemasan sebelum manisan dipasarkan. 
Label atau atribut yang ditempelkan pada kemasan 
produk biasanya memiliki standar yang berisi informasi 
nama dan alamat perusahaan (produsen), nama da alamat 
distributor, merek atau logo perusahaan, nama produk, 

jenis keunggulan produk, ukuran (berat dan isi 
produk), komposisi bahan, cara penggunaan dan 
penyajian, tanggal pembuatan produk, tanggal 
kadaluarsa, jaminan kualitas dari Depag dan 
Depkes, serta kandungan unsur gizi dan kalori. 

 
7.  Manisan Buah Kering 

a.  Penjemuran 

Pengeringan dengan cara ini dapat dilakukan dengan mengatur 
manisan basah tersebut di atas lengser aluminium atau tampah, lalu 
menjemurnya hingga kering. Jika cuaca baik, penjemuran dengan 
cara ini berlangsung 2-3 hari. Jika menggunakan lengser aluminium 
penjemuran berlangsung sekitar 2 hari. Sementara itu, penjemuran 
menggunakan tampah berlangsung 3-5 hari. 

b.  Pengovenan 

Dengan menggunakan oven modern diharapkan produk manisan 
akan kering secara sempurna, prosesnya lebih cepat, dan menghe-
mat tenaga. Caranya, manisan basah diatur di atas anyaman atau 
ram kawat dari stainless steel secara berjajar. Manisan yang akan 
dioven jangan saling menumpuk atau tumpang tindih, setelah itu 
masukkan manisan ke dalam oven yang telah distel 60 derajat 
celcius dan setiap 2 jam sekali dilakukan pembalikan. Kegiatan 
seperti ini berlangsung sekitar 9 jam. Selanjutnya, setelah jam 
kesepuluh suhu diturunkan ke 50 derajat celcius. Pengovenan 
dengan suhu 50 derajat celcius dilakukan selama 9 jam. Setelah 
18 jam pengovenan, manisan diangkat, didinginkan, dan manisan 
kering siap dikemas. 

 
8. Manisan Pepaya 

Manisan Pepaya sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi belum 
banyak tersedia di pasaran. Buah pepaya yang digunakan adalah buah 
yang mengkal (setengah matang) biasa dikonsumsi untuk rujak, masih 



Materi 5 Pemberdayaan Bahan Makanan Alternatif Lokal   111 

agak keras dan sudah terasa manis, serta tidak mengeluarkan getah 
ketika digores. Buah ini lebih umum dijumpai dalam bentuk manisan 
basah. Jarang sekali yang memanfaatkannya sebagai bahan baku 
manisan kering, padahal hal itu bisa saja dilakukan. Produksi manisan 
ini diharapkan bisa menjadi alternatif usaha yang menguntungkan 
karena cara pembuatannya mudah, biaya rendah, dan penampilan 
produknya cukup menarik. 

a. Peralatan 

Peralatan yang digunakan berupa pisau dan talenan, panci email 
atau baskom, alat pengering, kantong palstik, sealer, dan refactro-
meter bila diperlukan. Disarankan untuk menggunakan dua pisau 
yang berbeda, yaitu untuk mengupas berupa pisau rumah tangga 
dan untuk mengiris berupa pisau besar pemotong atau pencincang 
daging. 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan berupa: 

buah pepaya 10 kg  
larutan gula pasir 10 liter 
natrium-benzoat 4 gram 
larutan bisulfit 10 liter 
asam sitrat 10 gram (asam citrun/ citrun zuur) 
air larutan kapur sirih 10 liter 

 

   
 

c. Cara Pembuatan 

1) Pengirisan dan Perendaman dalam Larutan Kapur Sirih 

Kulit buah pepaya diampelas, lalu buahnya dibelah dan dibuang 
bijinya. Setelah itu, buah pepaya diiris tipis-tipis dan direndam 
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dalam larutan kapur sirih selama satu jam, lalu dicuci dengan 
air bersih dan ditiriskan.  

2) Perendaman dalam Larutan Sulfit 

Larutan sulit dipanaskan hingga suhu 64-68°C atau kira-kira 
hangat. Irisan pepaya direndam dalam larutan sulfit selama 
10 menit sambil diaduk perlahan. Setelah itu, irisan pepaya 
dicuci dengan air segar dan ditiriskan. 

3) Perendaman dalam Larutan Gula 

Irisan pepaya direndam dalam larutan gula 40% selama 24 
jam, lalu ditiriskan. Sementara irisan pepaya ditiriskan, larutan 
gula dipanaskan selama 10 menit. Setelah dingin, kadar gula 
larutan diukur dengan refractrometer. Jika kadar gula kurang 
dari 40%, larutan ditambahai gula lagi hingga kadar gula 
menjadi 40%. 
Jika tidak tersedia refractrometer, setiap selesai perendaman, 
larutan ditambah gula sebanyak 10% dari jumlah larutan. 
Dengan demikian, setiap 1 liter larutan ditambah dengan 100 
gram gula. Setelah itu, irisan pepaya direndam kembali dalam 
larutan gula dan dibiarkan lagi selama 24 jam. Kegiatan di atas 
diulangi lagi sampai dua kali. Karena itu, perendaman dilakukan 
selama tiga hari. 

4) Pengeringan  

Jika akan disajikan sebagai manisan kering, irisan buah pepaya 
segera ditiriskan. Selanjutnya, irisan tersebut dijemur jika cuaca-
nya cerah. Jika dikeringkan dengan alat pengering atau oven, 
biarkan hingga kadar air buah menjadi 30%. Jika mengguna-
kan oven tradisional, biarkan hingga irisan buah menyusut 
seperti ukuran semula dan tampak lentur. 

5) Pengemasan  

Manisan pepaya dikemas di dalan kantong palstik polietilen, 
lalu di-seal dengan rapat. 
 

9. Sirup Hasil Samping Pembuatan Manisan Buah 

Hasil samping dari proses pembuatan manisan buah berupa 
sirup atau air gula. Cara mengolah larutan perendaman ini menjadi 
sirup diuraikan sebagai berikut. 
a. Larutan disaring dengan kain blacu. 
b. Larutan direbus hingga mendidih atau dipanaskan hingga kental. 
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c. Tambahkan gula pasir secukupnya atau sebanyak 1,5 kg. Tujuannya 
agar diperoleh  kadar gula standar sirup 55%. Untuk mengukur 
standar kadar gula ini digunakan alat sakarimeter brix. 

d. Tambahkan zat pewarna agar penampakan sirup menarik 
e. Larutan didinginkan, jika perlu tambahkan asam sitrat secukupnya. 

Masukkan sirup ke dalam botol, lalu tutup rapat dan beri label sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
10. Faktor Penentu Kualitas Manisan Buah 

Penampilan yang menarik menyebabkan konsumen tertarik untuk 
membelinya. Penampilan suatu produk olahan ditentukan oleh faktor 
sebagai berikut. 

a. Warna 

Warna asli dari buah itu sendiri biasanya lebih diminati. Sayangnya, 
warna asli buah tidak sepenuhnya dapat dipertahankan karena 
memudar selama proses pengolahan. Karena itu, warna dapat 
dipertajam dengan menambahkan bahan pewarna dalam larutan 
gula ketika sedang diolah. 

b. Keseragaman bentuk dan ukuran 

Keseragaman bentuk dan ukuran, terutama dalam satu wadah 
kemasan sangat mempengaruhi penilaian konsumen. Sebaliknya, 
bentuk dan yang ukuran beraneka ragam menimbulkan kesan 
bahwa bahan yang digunakan cacat, rusak, dan tidak lolos sortir. 

c. Kemasan 

Manisan yang tidak dikemas dengan baik akan mudah tercemar 
debu, kotoran, embun, cairan, dan uap air dari udara. Apalagi ma-
nisan kering yang terkena cairan, gulanya akan menempel dan 
meleleh. 

d. Cita rasa dan aroma 

Cita rasa manisan harus berasal dari cita rasa buah aslinya. Namun, 
agar cita rasa makin memikat dapat ditambahkan bahan pewangi 
atau bumbu yang sesuai. 

e. Daya tahan 

Manisan termasuk produk awetan. Karena itu, dituntut untuk dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. 

f. Kandungan unsur gizi dan kalori 
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Buah memiliki kandungan gizi, mineral, dan kalori. Beberapa kan-
dungan gizi biasanya akan hilang karena proses pengolahan. Karena 
itu, proses pengolahan harus memperhatikan teknik atau tata cara-
nya sehingga kandungan gizi dalam buah bisa diselamatkan. 

g. Higienis 

Pembuatan manisan yang tidak memperhatikan syarat-syarat 
kesehatan, hasil akhirnya akan berkualitas rendah, tampak kotor, 
daya simpannya pendek, dan penampilannya tidak menarik. Karena 
itu, syarat-syarat kesehatan, baik kebersihan alat dan bahan maupun 
lingkungan pengolahan harus benar-benar diutamakan. 
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Materi 6 
INSTALASI PENGOLAHAN AIR 

A. Pendahuluan 

Air merupakan sarana penting dalam kehidupan manusia, hewan, 
dan tumbuhan. Namun, pemanfaatan air di beberapa daerah belum optimal, 
juga terjadinya pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Kualitas air 
yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masya-
rakat tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa daerah pedesaan  
yang mengalami kesulitan penyediaan air, baik untuk kebutuhan rumah 
tangga maupun untuk kegiatan pengairan pertanian. Selain bermanfaat 
bagi kehidupan manusia, air juga berpotensi sebagai media sarang 
penyakit dan media penularan penyakit berbahaya bagi manusia. 

Air kotor merupakan tempat yang potensial untuk berkembang 
biaknya berbagai bakteri dan virus penyebab penyakit. Bibit penyakit 
yang berkembang biak melalui perantara air, antara lain diare, kolera, 
disentri, dan typhus. Selain itu, tingginya tingkat pencemaran air akibat 
perkembangan industri juga menjadi penyebab gangguan kesehatan pada 
manusia. Limbah industri yang mencemari air mengandung berbagai jenis 
racun yang dapat menyebabkan kematian pada ikan dan biota lain. Untuk 
mengatasi keadaan tersebut, diperlukan tindakan upaya pengolahan air 
yang sederhana maupun modern yang sebenarnya telah lama dikenal 
masyarakat desa. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat 
pedesaan yang belum memanfaatkannya. Hal ini disebabkan karena keter-
batasan dalam kemampuan daya cipta dan daya beli masyarakat desa. 

Untuk menanggulangi masalah penyediaan air bersih untuk berbagai 
kebutuhan kehidupan khususnya di daerah pedesaan pada sektor pertanian, 
peternakan, dan perikanan, maka penggunaan teknologi pengolahan air 
yang sederhana, baik dalam segi pembuatannya dan juga pemeliharaan/ 
perawatan mempunyai prospek yang baik. Pada berbagai situasi, teknologi 
pengolahan air yang sederhana memiliki berbagai keunggulan dibandingkan 
dengan umumnya yang beredar di pasaran yang memerlukan tenaga listrik 
untuk memproses air tersebut. Teknologi pengolahan air sederhana ini 
memiliki bentuk yang sederhana, biaya pembuatan serta pemeliharaan/ 
perawatan yang murah, dan tidak membutuhkan keterampilan teknik 
yang tinggi untuk membuatnya, serta teknologi ini mampu bekerja 24 jam 
nonstop per hari. Teknologi pengolahan air sederhana ini sangat tepat untuk 
daerah-daerah yang penduduknya mempunyai keterampilan teknis yang 
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terbatas, karena disesuaikan dengan keterbatasan/kesederhanaan sistem 
pemeliharaan yang dibutuhkan. 

Tulisan  ini ingin menunjukkan bahwa siapapun yang memiliki bakat 
teknis minimal dapat melakukan survey, merencanakan, dan membuat 
sendiri teknologi pengolahan air sederhana dari bahan-bahan yang mudah 
diperoleh dan melakukan pemeliharaan yang diperlukan. Akhirnya, diharap-
kan bahwa buku petunjuk ringkas ini dapat memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk menimbulkan perhatian mahasiswa KKN dan masyarakat 
khususnya daerah pedesaan. Oleh karena itu, manfaat dari bentuk teknologi 
pengolahan air ini akan benar-benar dapat meringankan beban hidup 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 

 
B. Ruang Lingkup Teknologi Pengolahan Air 

Hal-hal yang dibahas pada bagian ini adalah pengertian dari teknologi 
pengolahan air, prinsip kerja, model konstruksi, dan cara dan langkah-
langkah pembuatannya. Berikut disajikan secara runtut hal-hal tersebut 
di atas. 

 
1. Deskripsi 

Teknologi pengolahan air merupakan suatu bentuk/upaya instalasi 
penjernihan/penyaringan air kotor menjadi air bersih yang bisa digu-
nakan untuk konsumsi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. 
Instalasi penjernihan ini sederhana dan efektif ini dapat dioperasikan 
pada kondisi yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Kinerja 
instalasi penjernihan ini, aliran air yang ditimbulkan oleh tekanan air 
itu sendiri, karena pengaruh daya gravitasi yang memungkinkan air 
mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 
Penggunaan instalasi penjernihan ini tidak terbatas pada penyediaan 
air untuk kebutuhan rumah tangga saja, tetapi juga sebagai pemenuhan 
kebutuhan air untuk pertanian, peternakan, dan perikanan darat. 
Dalam operasinya, instalasi penjernihan ini mempunyai keuntungan 
dibandingkan dengan jenis alat penjernihan elektronik lain, yaitu tidak 
membutuhkan sumber tenaga tambahan, biaya pengoperasian yang 
murah, tidak memerlukan operator, perawatan yang cenderung seder-
hana, serta dapat bekerja dengan efektif dan efisien yang sesuai serta 
dapat dibuat dengan peralatan sederhana. Proses penjernihan air minum 
sederhana dengan cara penyaringan melalui batu, pasir, kerikil, arang 
tempurung kelapa, arang sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, 
tawas, biji kelor, dan lain-lain, dengan sumber air baku berasal dari 
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air permukaan (bukan air payau/laut), air tanah, maupun air hujan. 
Lokasi ini harus berdekatan dengan sumber air baku, seperti saluran 
irigasi, sungai, waduk, danau, dan kolam penampungan air hujan. 
Lokasi juga dapat berdekatan dengan sumur atau air tanah. Teknologi 
pengolahan air yang sederhana dan bisa direalisasikan di lokasi KKN, 
meliputi: 
a. Teknologi penyaringan air langsung (1 tingkat) 
b. Teknolog penyaringan air tidak langsung (lebih dari satu tingkat) 
c. Teknologi penyaringan air tadah hujan 
 

2. Prinsip Kerja 

Prinsip kerja instalasi penjernihan merupakan proses mengubah 
air keruh yang cenderung kotor menjadi air bersih dengan pengaruh 
gravitasi, sehingga terjadi aliran dengan massa air itu sendiri pada 
pipa yang berisi media penyaringan berupa pecahan genting, ijuk, pasir, 
kerikil, arang kayu, batu zeolit, dan spon plastik. Dengan mengupaya-
kan agarsaluran air dalam pipa dengan media penjernih secara 
bertingkat, maka dengan mengandalkan sistem gravitasi, air mengalir 
diteruskan ke saluran pipa empat tingkat yang lain, untuk pipa tingkat 
satu dan dua berisi media penyaringan berupa pecahan genting, ijuk, 
pasir, kerikil, arang kayu, dan sepn plastik. Pada pipa tingkat tiga dan 
empat, di dalamnya berisi media penyaringan jenis lain, seperti batu 
zeolit dan spon plastik. Bagian-bagian utama dan susunan instalasi ini 
terdiri atas pipa pemasukan (drive pipe), pipa penjernih (treatment 
pipe), pipa pengantar (delivery pipe), dan pipa pengeluaran (output 
pipe). 

 
3. Model 

Terdapat dua model penjernih air kotor, yaitu sistem horizontal 
dan sistem vertikal dengan media penyaring sejenis. Ilustrasi dapat 
dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 sistem horizontal sistem vertikal 

 

 

 

Gambar 1  Model penjernih air 
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Penjernih air pada sistem horizontal, air mengalir masuk melalui 
pipa pemasukan, kemudian air mulai disaring melalui media penjernih 
yang disusun berjajar secara horizontal, mulai dari bahan pecahan 
genting, ijuk, pasir, kerikil, arang kayu, dan spon plastik. Kemudian air 
terus mengalir menuju pipa penyaluran ke pipa yang berisi media 
penyaringan jenis lain yaitu batu zeolit dan spon plastik. Berbeda dengan 
model sebelumnya, penjernih air pada sistem vertikal, air mengalir 
masuk melalui pipa pemasukan kemudian air mulai disaring melalui 
media penjernih yang disusun secara vertikal. Sebagai contoh, mulai 
pecahan genting, ijuk, pasir, kerikil, arang kayu, dan spon plastik, kemu-
dian air terus mengalir menuju pipa penyaluran ke pipa yang berisi 
media penyaringan jenis lain yaitu batu zeolit dan spon plastik. 
 

4. Gambaran Topik 

Sebelum memulai pembuatan instalasi penjernihan air, pengguna 
harus mampu memahami bagian-bagian kontruksi terlebih dahulu, 
antara lain. 
 

5. Konstruksi Pipa Penjernih 

Konstruksi atau susunan bahan/media yang ada di dalam pipa 
penjernih terdiri atas beberapa macam. Tujuannya penjernihan air 
tetap sama, yaitu memiliki cara kerja instalasi penjernih air kotor sampai 
menjadi air bersih, meskipun proses dalam instalasi yang berbeda-
beda, sebagai berikut.  
 
a. Model Tuas Pengait, yaitu  pipa penjernih dan bagian-bagian 

utamanya terlihat pada gambar berikut ini, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.2 Pipa penjernih I 

tuas pengait 

saluran masuk 

batang pengikat 

saluran keluar 

ijuk 

pecahan genting 

kerikil 

pasir 

arang kayu 

spon plastik 
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Gambar. 3 Pipa penjernih II 
 

Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, antara lain: (1) 
gergaji kayu, (2) palu, (3) pompa air, (4) kuas, (5) timba, (6) sapu lidi, (7) 
cangkul, (8) tang besar, (9) tang kecil. Bahan/media yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan hendaknya diatur dan diukur  sesuai dengan diame-
ter pipa yang digunakan. 

Untuk lebih memahami susunan instalasinya, berikut ilustrasi 
instalasi penyaringan air  dan contoh yang diterapkan oleh masyarakat: 

 
Tandon I Tandon II Tandon III Tandon IV 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Skema aliran air 
Keterangan : 

 :  Arah aliran air 
           :  Spons  
           :  Arang 
  :  Ziolit 
  :  Plastik apung 
  :  Ijuk 
  :  Batu apung 

tuas pengait 

saluran masuk 

saluran keluar 

spon plastik 

spon plastik 

batu zeolit 
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b. Model Drum, yaitu  drum penjernih yang bagian-bagiannya  

merupakan media utama untuk proses penjernihan air. Semua 
media dimasukkan ke dalam bak penyaring ini. Air mengalami lima 
sampai tujuh tahap penyaringan yang terdiri atas saringan pasir, 
kerikil/batu kali, ijuk, arang/tempurung kelapa, bata, dan ijuk 
yang kedua sebagai penyaring terakhir. Air yang menetes keluar 
dari dasar bak penyaring ditampung di dalam suatu tempat, 
selanjutnya siap digunakan sebagai air konsumsi untuk minum dan 
memasak. Khusus untuk air minum harus dimasak terlebih dahulu 
hingga mendidih dengan suhu 100  ̊C (pada tekanan udara normal 1 
atm). Susunan media penyaring air kotor dapat dilihat pada gambar 
berikut. 

 

c. Model Penampungan Air Hujan  

Penampungan Air Hujan adalah wadah untuk menampung 
air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual 
atau skala komunal dan dilengkapi saringan yang terdiri atas karbon 
aktif, marmer, kerikil, dan pasir. Kelengkapan  lainnya mencakup 
bak penampung/reservoir atau lebih tepatnya Ground Reservoir 
yang berfungsi sebagai penampung/penyimpan air, baik dari hasil 
olahan  (jika menggunakan pengolahan) ataupun langsung dari 
sumber mata air. Selain itu, bak penampung berfungsi untuk 
mengatasi masalah naik-turunnya kebutuhan air dan merupakan 
bagian dari pengelolaan distribusi air di masyarakat. 

http://tatyalfiah.wordpress.com/2012/07/22/perencanaan-penampungan-air-hujan-pah/
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(Gambar diadopsi dari: Taty Alfiah) 

 
Instalasi pengolahan air ini akan sangat bermanfaat jika dapat 

diterapkan oleh masyarakat pedesaan, terutama bagi masyarakat 
yang kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh karena itu diperlukan 
tindakan sosialisasi pada masyarakat lain agar teknologi ini tidak 
hanya dimanfaatkan di satu tempat/desa. Dengan adanya teknologi 
ini diharapkan muncul pemanfaatan hal-hal serupa dalam instalasi 
yang fleksibel (bisa dibawa ke mana-mana) mengingat daerah pede-
saan maupun perkotaan juga membutuhkan teknologi ini mengingat 
sulitnya untuk mendapatkan air bersih. 

Setelah pelaksanaan program ini diharapkan nantinya akan 
muncul teknologi penyaringan air yang lebih berdaya guna, teruta-
ma pada musim penghujan. Hal ini sangat perlu diupayakan karena 
tingkat kekeruhan air pada musim penghujan berbeda dengan 
kekeruhan air pada musim kemarau. 

 
6. Cara Pembuatan Instalasi Penjernih Air (Widarto. L, 2010) 

a. Cara Pembuatan Bak Pengendap 

Bak pengendap yang dimaksud adalah bak penampung air 
keruh yang hendak diproses terlebih dahulu. Bak pengendap dapat 
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dibuat sendiri atau membeli bak yang sudah jadi di toko besi (biasa-
nya terbuat dari plastik). Untuk menghemat biaya, ada baiknya 
bila mengetahui cara pembuatan dari bahan drum bekas tempat 
oli atau minyak. Proses pembuatannya antara lain sebagai berikut. 
1) Siapkan sebuah drum berukuran besar, biasanya dengan tinggi 

89 cm dan garis tengahnya 85cm, sehingga volume kotor 
(bruto) = 235.025,8cm3 setara dengan 235 liter. 

2) Lubangi sebagian dasar drum tepat di tengah-tengah sebesar 
garis tengah luar pipa yang akan di pasang (1 ¼”). 

3) Lubangi bagian samping drum dengan diameter ¼” pada 
jarak 30 cm dari dasar drum. 

4) Pada lubang bagian dasar drum, pasang pipa berdiameter ¼” 
sepanjang 10 cm dan lakukan pengelasan. Untuk memperkuat 
pasangan pipa pada dasar drum, maka pasang ring (mur) pada 
pangkal pipa, selanjutnya lakukan pengelasan. 

5) Pasang kran pada pipa. Untuk memasang kran, buatlah ulir 
pada bagian dalam pipa, dengan alat “tap”. Kemudian masukkan 
pangkal kran yang sudah berulir ke dalam pipa yang sudah 
dibuat ulir dan diputar ke kanan. Kran yang dipasang adalah 
kran dengan ujung pengeluaran lurus ke bawah  (bukan kran 
yang berbentuk siku). 

6) Pasang pipa sepanjang 80 cm pada lubang samping drum. 
Selanjutnya pasang kran berbentuk siku di bagian ujungnya. 
Teknik pelaksanaanya sama dengan pekerjaan nomor 5. 

7) Siapkan alat pengaduk yang terbuat dari besi tulang ukuran 
10 mm, sedangkan sayap atau kipas pengaduk terbuat dari 
besi plat. 

8) Buatlah tempat dudukan pengaduk dari besi tulang seperti 
tampak pada gambar. 

9) Pasang tempat kedudukan ini kira-kira 15 cm di atas drum. 
10) Pasang alat pengaduk dalam drum. 
11) Membuat saringan  

 Siapkan kerangka saringan dari besi tulang dengan diameter 
60 cm sedikit lebih lebar dari pada diameter drum. 

 Pasang kawat kasa paling halus pada kerangka saringan 
dan diikat dengan kawat. 

12) Letakkan saringan di atas drum. 
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b. Cara Pembuatan Rangka Penyangga 

1) Siapkan 4 buah tiang penyangga dari besi siku masing-masing 
sepanjang 1,5m 

2) Siapkan 4 buah besi siku untuk penguat kaki, masing-masing 
sepanjang 0,9 m. 

3) Siapkan 0,9 m besi siku untuk alas drum 6 buah, masing-
masing sepanjang 0,6 m 

4) Susunlah tempat kedudukan drum dari potongan besi siku 
yang telah disiapkan, kemudian setiap rangkaian disambung 
dengan las seperti gambar berikut. 

 

c. Cara Pembuatan Rangka Penyangga Bak 
Penyaring/Penjernih 

 Urutan kerja dan cara pembuatan rangka penyangga relatif 
sama dengan cara membuat tempat kedudukan bak pengendap, 
hanya saja ukurannya lebih kecil. 

 

d. Cara Pembuatan Bak Penyaring/Penjernih 

1) Lubangi bagian bawah drum tepat di tengah-tengah nya 
dengan diameter 1 ¼”. 

2) Pasang pipa sepanjang 10 cm pada lubang tersebut. 
3) Pasang kran pada ujung pipa (cara pemasangan kran sama 

seperti pada sub-sub terdahulu). 
4) Siapkan 5 buah saringan dengan diameter 58 cm (ukuran 

diameter dibuat “pas” sama agar muat pada bagian dalam 
drum). 

5) Buat 7 buah kedudukan saringan dengan 4 buah besi tulang 
sepanjang 5 cm yang dipasang pada bagian dinding dalam 
drum. 

6) Pasang saringan satu persatu mulai dari bagian paling bawah : 

 Lapisi batu kerikil pada bagian paling bawah, kemudian beri 
campuran arang dan bata, dan lapisan teratas diberi pasir 
halus, ijuk, dan pasir halus lagi. 

 Saringan kedua dari atas dilapisi ijuk dan pasir halus dan 
bagian paling atas dilapisi dengan ijuk lagi. 
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e. Cara Pembuatan Bak Penampung 

Urutan kerja dan cara pembuatannya sama dengan cara mem-
buat bak pengendap, hanya saja ukurannya disesuaikan kebutuhan. 

 
C.   Mekanisme Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 

Untuk mengatasi permasalahan yang paling mendesak yang terjadi 
dalam masyarakat tentang kekurangan air bersih adalah memenuhi permin-
taan masyarakat. 

Berikut solusi pemecahan masalahnya, antara lain.  
1. Memberikan penjelasan tentang  pentingnya air bersih  
2. Memberikan penjelasan tentang teknologi proses penjernihan air dengan 

instalasi pengolahan air 
3. Melaksanakan pembuatan bangunan 1 (satu) unit instalasi pengolahan 

air  
4. Menguji kinerja instalasi pengolahan air dan mengevaluasi kinerja 

instalasi pengolahan air 
5. Menyempurnakan hasil evaluasi kinerja dan melaksanakan produksi  

air bersih guna keperluan rumah tangga. 

Pemberdayaan kelompok masyarakat dengan melibatkan mahasiswa 
dari berbagai jurusan yang berperan sepenuhnya melakukan KKN dan 
dibimbing oleh seorang dosen dengan metode sebagai berikut: 

 

Kegiatan Metode Target 

Sosialisasi tentang 
pentingnya air bersih 

Penyuluhan dan 
Penyadaran 

Masyarakat memahami 
pentingnya pentingnya air 
bersih 

Sosialisasi tentang 
teknologi proses 
penjernihan air dengan 
instalasi pengolahan air 

 

Pendidikan dan 
Pemahaman 

Masyarakat memahami 
Teknik pembuatan dan 
pemanfaatan teknologi 
proses penjernihan air 
dengan instalasi 
pengolahan air 

Sosialisasi tentang 
pembuatan model-model 
pipa penjernih 

Pendidikan dan 
Pemahaman 

Masyarakat memahami 
Teknik pembuatan model 
pipa penjernih 

Persiapan pembuatan 
pembuatan pipa 
penjernih 

Urun Rembug  Tersusunnya RAB, dan 
terpilihnya personil dari 
warga desa sebagai ketua 
pelaksana pekerjaan 



Materi 6 Instalasi  Pengolahan Air  125 

Kegiatan Metode Target 

Pembuatan instalasi 
lengkap pengolahan air  

Praktek yang 
dilakukan oleh 
masyarakat 

Terealisasinya 1 unit 
bangunan instalasi 
pengolahan air 

Uji Kinerja 1 Praktek Air bersih keluar dari 
saluran keluar instalasi 
pengolahan air 

Uji Kinerja 2 Praktek Melakukan uji air bersih di 
laboratorium kimia MIPA-
UM 

Uji Kinerja 3 Praktek Analisis hasil lab upaya 
pememenuhan standar 
baku mutu air 

Evaluasi Praktek Instalasi biogas produktif 
dan aman 

 
D. Daftar Pustaka 

Fathurrachman., Solichin. & Sunarto, Yuni. 2007. Pemanfaatan Carbon Aktif pada 
Instalasi Pengolahan Air di Ponpes PPAI Ketapang. Laporan Pelaksanaan 
Penerapan IPTEKS. Malang: LPM Universitas Negeri Malang.   

Hanafie, Jahja. 1979. Teknologi Pompa Hydrolik Ram. Bandung: Pusat Teknologi 
Pembangunan ITB. 

Kamal, Zainul, YAZID, M., Mulyaningsih, & Imroatin, Iim. 2003. Uji Kualitas Air Sumur 
dan PAM Ditinjau dari Aspek Bakteriologis dan Radioaktifitas ß Total. (On-
line), (http://www.tempointeraktif.com/medika/arsip/012003/art-1.htm), 
diakses 8 Mei 2008. 

Moerdiyono, dkk. 1982. Teknologi Tepat Guncond eda. Jakarta:Kantor Menteri 
Urusan Wanita dan UNICEF 

Purdom, W. 1980. Environmental Health. (Second Edition). New York: Academic 
Press New York. 

Rahayu, Tuti. 2004. Karakteristik Air Sumur Dangkal di Wilayah dan Upaya 
Penjernihannya. Jurnal MIPA Vol. 14, No. 1, hal. 40 – 51. Surakarta: Jurusan 
Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mu-
hammadiyah Surakarta. (Online), (http://jurnal-ekologikesehatan/ikip-
singaraja.net/index.pdf), diakses 8 Mei 2008. 

Sunarmo, 2002. Higiene dan Air (Air untuk Konsumsi Manusia) Ditinjau dari Segi 
Bakteriologi. (Online), (http://www.pdam-sby.go.id/bacaartikel.asp?idart= 
7&iddart=1), diakses 9 Mei 2008. 

Taty Alfiah, 2012, Instalasi Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum. (Online)     
            (Error! Hyperlink reference not valid. Treatment-), diakses 3 Maret 2013 

http://tatyalfiah.wordpress.com/2012/08/12/perencanaan-instalasi-pengolahan-air-minum-dengan-reverse-osmosis-ro/


126   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Widarto, L. 2010.Teknologi Terpat Guna: Membuat Alat Penjernih Air. Yogyakarta: 
Kanisius. 

Word Press. 2008. Pemeriksaan Air Minum. (Online). (http://71mm0.wordpress. 
com/?p=26), diakses 6 Mei 2008. 

 
 



Materi 7 
MITIGASI BENCANA ALAM 

A. Pendahuluan 

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan resiko dan 
bahaya terhadap kehidupan manusia. Bencana alam itu dapat terjadi dimana-
mana, dan terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan 
datang. Kejadian bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung 
api, longsor lahan, amblesan tanah, badai taipon, banjir, kebakaran hutan, 
dan badai salju adalah bencana yang banyak melanda berbagai negara dan 
bangsa, dan menimbulkan banyak kerugian baik berupa harta, benda, bahkan 
nyawa manusia (Sutikno, 1985). 

Apabila diperhatikan ternyata bencana alam terjadi pada lingkungan 
yang sangat bervariasi. Lingkungan terjadinya bisa terjadi di dataran, 
pegunungan, daerah pantai, ataupun daerah yang subur.  

Namun demikian pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi 
(hazard) serta memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga 
tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang 
berada di sana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). 
Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan 
infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani 
tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian, meskipun daerah 
tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi 
dengan ketetahanan terhadap bencana yang cukup. maka dampak bencana 
alam dapat dikurangi.  

Tulisan ini hanya menguraikan sedikit tentang mitigasi bencana 
gempa bumi, letusan gunungapi, longsor lahan, dan banjir.  

 
B. Macam-macam Bencana Alam yang Sering Terjadi di Indonesia 

Indonesia adalah negara yang relatif sering mengalami bencana alam. 
Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia tersebut, 
antara alin gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. 

 
1. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 
permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan lem-
peng tektonik. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan 
daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita 
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walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila 
tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk 
dapat ditahan.  

Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang 
terjadi karena pergeseran lempeng tektonik seperti layaknya gelang 
karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan 
oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Teori 
tektonik plate (lempeng tektonik) menjelaskan bahwa bumi terdiri dari 
beberapa lapisan batuan, sebagian besar daerah dari lapisan kerak itu 
akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan tersebut 
begerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama 
lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. 

Gempa bumi tektonik memang unik. Peta penyebarannya mengi-
kuti pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti 
pola-pola pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menyusun 
kerak bumi. Dalam ilmu kebumian (geologi), kerangka teoretis tektonik 
lempeng merupakan postulat untuk menjelaskan fenomena gempa 
bumi tektonik yang melanda hampir seluruh kawasan, yang berdekatan 
dengan batas pertemuan lempeng tektonik. Contoh gempa tektonik 
ialah seperti yang terjadi di Yogyakarta, Indonesia pada Sabtu, 27 Mei 
2006 pagi hari, pukul 05.54 WIB. 
 
a. Penyebab Terjadinya Gempa Bumi 

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi 
yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng tektonik 
yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhir-
nya mencapai pada keadaan saat tekanan tersebut sudah tidak 
dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah 
gempa bumi akan terjadi. 

Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan lem-
pengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi 
di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa 
bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi 
lapisan litosfer yang menunjam ke dalam mengalami transisi fase 
pada kedalaman lebih dari 600 km. 

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena perge-
rakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu 
dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi (dikenal 
sebagai gempa volkanik). Beberapa gempa bumi juga terjadi 
karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Salju
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
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seperti Dam Karibia di Zambia (gempa seperti ini jarang terjadi), 
Afrika. Sebagian lagi (jarang juga) juga dapat terjadi karena 
injeksi atau akstraksi cairan dari/ke dalam bumi (contoh. pada 
beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan di Rocky 
Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari 
peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan 
memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan suatu Negara. 
Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan 
juga seismisitas terinduksi. 

 

 

Gambar 1. Gedung Beton Luluh Lantak Terkena Gempa Tektonik 

 

 

Gambar 2.  Bangunan bertingkat lebih rawan hancur terkena 
gempa kalau konstruksinya tidak kuat. 
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b. Skala Gempa Bumi 

Berikut dipaparkan skala gempa bumi dan dampak yang di-
timbulkan olehnya. 

 

Skala 
(Richter) 

Efek Gempa 

< 2.0 Gempa kecil , tidak terasa 

2.0 -- 2.9 Tidak terasa, namun terekam oleh alat 

3.0 -- 3.9 Seringkali terasa, namun jarang menimbulkan 
kerusakan 

4.0 -- 4.9 Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam 
ruangan, suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu 
signifikan. 

5.0 -- 5.9 Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan 
pada area yang kecil. Umumya kerusakan kecil pada 
bangunan yang didesain dengan baik 

6.0 -- 6.9 Dapat merusak area hingga jarak sekitar 160 km 

7.0 -- 7.9 Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih 
luas 

8.0 -- 8.9 Dapat menyebabkan kerusakan serius hingga dalam 
area ratusan mil 

9.0 -- 9.9 Menghancurkan area ribuan mil 

10.0 -- 10.9 Terasa dan dapat menghancurkan sebuah benua 

11.0 -- 11.9 Dapat terasa di separuh sisi bumi. Biasanya hanya 
terjadi akibat tumbukan meteorit raksasa. Biasanya 
disertai dengan gemuruh. Contohnya tumbukan 
meteorit di teluk Chesepeak. 

12.0 -- 12.9 Bisa terasa di seluruh dunia. Hanya terekam sekali, saat 
tumbukan meteorit di semenanjung Yucatan, 65 juta 
tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub 

> 13.0 Belum pernah terekam 

 
c. Tindakan yang Diambil Bila Terjadi Gempa 

Kepada kita dianjurkan untuk melakukan tindakan sebagai 
antisipasi mengahadapi bencana alam. Antisipasi yang dianjurkan 
adalah antisipasi sebelum terjadinya bencana, selama bencana itu 
berlangsung, dan setelah bencana berlalu. Berikut informasi apa 
saja yang perlu dilakukan oleh manusia bila menghadapi sebuah 
bencana. Informasi ini disusun dalam tabel untuk mempermudah 
pmahaman saja.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kawah_Chicxulub
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Sebelum Bencana Selama Bencana Setelah Bencana 

Periksa bahaya di 
rumah 

Jika dalam ruangan: 
berlindung di bawah 
furnitur yang kuat atau 
merapat dinding dalam 
dan tinggal di dalam 

Bersiaplah setelah 
terjadi guncangan 

Mengidentifikasi tempat 
yang aman di setiap 
kamar 

Jika di luar ruangan: 
Pindah ke tempat 
terbuka, jauh dari 
bangunan, lampu 
jalan, dan kabel 
utilitas dan tetap di 
sana sampai gempa 
berhenti  

Membantu orang 
terluka atau terjebak 
dan memberikan 
pertolongan pertama 
bila mungkin 

Cari tempat yang aman 
di luar 

 Mendengarkan radio 
baterai dioperasikan 
untuk informasi 
darurat 

Pastikan semua anggota 
keluarga tahu 
bagaimana merespon 
setelah gempa bumi 

 Tetap keluar dari 
bangunan yang rusak 
dan kembali ke rumah 
hanya bila pihak 
berwenang 
mengatakan itu aman 

Memiliki perlengkapan/ 
obat dalam kondisi 
darurat bencana 

  

Mengembangkan 
rencana darurat 
komunikasi dalam 
kasus terprencar 
selama gempa bumi 

  

Tanyakan pada petugas 
terkait atau teman 
tentang layanan sebagai 
kontak keluarga 

  

 
2. Letusan Gunung Api  

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik 
yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Hampir semua kegiatan gunung 
api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan 
batas lempeng tektonik. Pada batas lempeng tektonik inilah terjadi 
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perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu mele-
lehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). 
Magma akan mengintrusi/menerobos batuan atau lapisan bahan lain 
di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. 

Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau 
dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi apapun 
jenis produk tersebut kegiatan letusan gunung api tetap membawa 
bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko 
merusak dan mematikan. 

Bahaya letusan gunung api terbagi atas dua berdasarkan waktu 
kejadiannya, antara lain. 

 

a.  Bahaya Utama (primer) 

1) Awan Panas (neuw ardante), merupakan campuran material 
letusan antara gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong 
ke bawah lereng akibat densitas yang tinggi dan merupakan 
adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan 
gunung awan yang menyusuri lereng. Selain suhunya sangat 
tinggi, antara 300 – 700º Celcius, kecepatan lumpurnya pun 
sangat tinggi, >70 km/jam (tergantung kemiringan lereng). 

2) Lontaran Material (berupa bom, lapili, debu pijar), terjadi 
ketika letusan berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung 
dari besarnya energi letusan, bisa mencapai ratusan meter 
jauhnya. Selain suhunya tinggi (>200ºC), ukuran materialnya 
pun besar dengan diameter >10 cm sehingga mampu memba-
kar sekaligus melukai, bahkan mematikan mahluk hidup. Lazim 
juga disebut sebagai “bom vulkanik” 

3) Hujan Abu lebat, terjadi ketika letusan gunung api sedang 
berlangsung. Material yang berukuran halus (abu dan pasir 
halus) yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu 
dan arahnya tergantung dari arah angin. Karena ukurannya 
yang halus, material ini akan sangat berbahaya bagi pernafasan, 
mata, mencemari air tanah, merusak tumbuh-tumbuhan dan 
mengandung unsur-unsur kimia yang bersifat asam sehingga 
mampu mengakibatkan korosi terhadap seng dan mesin pesawat. 

4) Lava, merupakan magma yang mencapai permukaan, sifatnya 
cair/liquid (cairan kental dan bersuhu tinggi, antara 700 – 
1200ºC. Karena cair, maka lava umumnya mengalir mengikuti 
lereng dan membakar apa saja yang dilaluinya. Bila lava sudah 
dingin, maka wujudnya menjadi batu (batuan beku) dan daerah 
yang dilaluinya akan menjadi ladang batuan beku. 
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5) Gas Racun, muncul tidak selalu didahului oleh letusan gunung 
api sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun 
rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunung api. Gas 
utama yang biasanya muncul adalah CO2, H2S, HCl, SO2, dan 
CO. Yang sering menyebabkan kematian adalah gas CO2. 
Beberapa gunung api yang memiliki karakteristik letusan gas 
beracun adalah Gunung Api Tangkuban Perahu, Gunung Api 
Dieng, Gunung Ciremai, dan Gunung Api Papandayan. 

6) Tsunami, umumnya dapat terjadi pada gunung api pulau, dima-
na saat letusan terjadi material-material akan memberikan 
energi yang besar untuk mendorong air laut ke arah pantai 
sehingga terjadi gelombang tsunami. Makin besar volume 
material letusan makin besar gelombang yang terangkat ke 
darat. Sebagai contoh kasus adalah letusan Gunung Krakatau 
tahun 1883. 

 
b.  Bahaya Ikutan (sekunder) 

Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yang 
terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung 
api meletus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai 
ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan 
tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan 
tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, 
banjir tersebut disebut lahar. 

 

 

Gambar 3.  Aliran lava pijar dari gunung api 
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Gambar 4.  Erupsi Gunung api di laut 

 

Gambar 5.   Awan pijar (neuu ardante) yang menuruni lereng 
gunung api 

3. Mitigasi Bencana Gunung Berapi 

Mitigasi bencana gunung berapi ialah upaya memperkecil jumlah 
korban jiwa dan kerugian harta benda akibat letusan gunung berapi, 
tindakan yang perlu dilakukan: 
a. Pemantauan, aktivitas gunung api dipantau selama 24 jam meng-

gunakan alat pencatat gempa (seismograf). Data harian hasil peman-
tauan dilaporkan ke kantor Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (DVMBG) di Bandung dengan menggunakan 
radio komunikasi SSB. Petugas pos pengamatan Gunung berapi 
menyampaikan laporan bulanan ke pemda setempat. 
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b. Tanggap Darurat, tindakan yang dilakukan oleh DVMBG ketika 
terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, antara lain mengeva-
luasi laporan dan data, membentuk tim Tanggap Darurat, mengi-
rimkan tim ke lokasi, melakukan pemeriksaan secara terpadu. 

c. Pemetaan, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung berapi dapat 
menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, daerah rawan 
bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos 
penanggulangan bencana. 

d. Penyelidikan gunung berapi menggunakan metoda Geologi, Geo-
fisika, dan Geokimia. Hasil penyelidikan ditampilkan dalam bentuk 
buku, peta dan dokumen lainya. 

e. Sosialisasi, petugas melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah 
serta masyarakat terutama yang tinggal di sekitar gunung berapi. 
Bentuk sosialisasi dapat berupa pengiriman informasi kepada Pemda 
dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. (Sumber: Panduan 
Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indo-
nesia. Set BAKORNAS PBP; Leaflet Set. BAKORNAS PBP dan Gunung 
api. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 2006). 

 
Jika Terjadi Letusan Gunung Berapi 

1.  Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah dan 
daerah aliran lahar. 

2.  Ditempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. 
Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. 

3.  Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti: baju lengan 
panjang, celana panjang, topi dan lainnya. 

4.  Jangan memakai lensa kontak. 
5.  Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. 
6.  Saat turunnya awan panas usahakan untuk menutup wajah dengan 

kedua belah tangan. 

 
4. Mitigasi Bencana Banjir 

Bencana banjir merupakan kejadian alam yang sulit diduga karena 
datang secara tiba-tiba, dengan periodisitas yang tidak menentu, kecuali 
untuk daerah-daerah yang sudah menjadi langganan terjadinya banjir 
tahunan. Secara umum banjir adalah peristiwa dimana daratan yang 
biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal 
ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi 
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wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Terjadinya bencana 
banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, 
sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air (Seyhan, 
1990). Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan 
air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas 
pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. 

Berdasarkan fenomena geomorfologi, setiap bentuk lahan bentuk-
an banjir dapat memberikan informasi tentang tingkat kerawanan 
banjir beserta karakterisriknya (frekuensi, luas dan lama genangan 
bahkan mungkin sumber penyebabnya). Maka dapat dikatakan bahwa,  
survei geomor-fologi pada dataran aluvial, dataran banjir dan dataran 
rendah lainnya dapat digunakan untuk memperkirakan sejarah per-
kembangan daerah tersebut sebagai akibat terjadinya banjir (Oya, 
1973 dalam Suprapto,1998). 

Penyebab banjir, antara lain: 
a. Curah hujan dalam jangka waktu panjang. 
b. Erosi tanah menyisakan batuan, hingga tidak ada resapan air. 
c. Buruknya penanganan sampah, hingga sumber saluran-saluran 

air tersumbat. 
d. Pembangunan tempat permukiman dimana tanah kosong diubah 

menjadi jalan/tempat parkir, hingga daya serap air hujan tidak ada.  
e. Bendungan dan saluran air rusak.  
f. Keadaan tanah tertutup semen, paving atau aspal, hingga tidak 

menyerap air. 
g. Pembabatan hutan secara liar (illegal logging).  
h. Di daerah bebatuan daya serap air sangat kurang, mengakibatkan 

banjir 

Daerah rawan banjir adalah daerah yang mudah atau mempunyai 
kecenderungan untuk terlanda banjir. Daerah tersebut dapat diidenti-
fikasi dengan menggunakan pendekatan geomorfologi khususnya aspek 
morfogenesa, karena kenampakan seperti teras sungai, tanggul alam, 
dataran banjir, rawa belakang, kipas aluvial, dan delta yang merupakan 
bentukan banjir yang berulang-ulang (Masahiko Oya, 1976 dalam 
Suprapto 1984) yang merupakan bentuk lahan detil yang mempunyai 
topografi datar. 

 
Tindakan Bila Terjadi banjir 

Adapun bila terjadi banjir, maka tindakan yang harus dilakukan 
pada sebelum, saat, dan sesuadah banjir adalah, sebagai berikut:  
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Sebelum banjir Saat banjir Setelah banjir 

Pelajari tanda-tanda 
peringatan dan sistem 
siaga, waspada 

Hidupkan radio baterai 
dioperasikan untuk 
mendapatkan informasi 
terbaru darurat 
 

Jangan kembali ke 
rumah sampai pihak 
berwenang 
mengungkapkan 
mengungkapkan itu 
aman untuk 
melakukannya 

Sedia bahan makanan 
untuk kondisi darurat 

Dapatkan informasi 
bantuan darurat 
 

Bantu tetangga yang 
mungkin 
membutuhkan 
bantuan 

Pasang dan periksa 
katup di saluran 
pembuangan perangkap 
untuk mencegah banjir 
dari saluran air 

Jika diberitahu untuk 
meninggalkan rumah, 
segera melakukannya 

Hati-hatilah ketika 
memasuki bangunan 

Rencana dan praktek 
rute evakuasi 

Jika di luar ruangan, naik 
ke tempat yang tinggi 
dan tinggal di sana 

Periksa pondasi retak 
atau kerusakan 
lainnya dan 
memeriksa dinding, 
lantai, pintu, dan 
jendela untuk 
memastikan bahwa 
bangunan tidak dalam 
bahaya runtuh 

Menanyakan pada 
petugas terkait untuk 
melayani sebagai 
"kontak keluarga" 

  

 
5. Bencana Longsor Lahan 

Longsor lahan (landslide) atau gerakan tanah adalah perpindahan 
material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah atau 
material campuran tersebut bergerak kearah bawah dan keluar lereng 
(Varnes, 1978 dalam Soedrajat, 2008). Menurut Soedradjat (2008) 
gerakan tanah adalah suatu massa tanah yang bergerak dari atas ke 
bawah di sepanjang lereng. Gerakan tanah terjadi apabila gaya yang 
menahan massa tanah di lereng tersebut lebih kecil dari pada gaya yang 
mendorong atau meluncurkan tanah di sepanjang lereng.  
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Gerakan tanah merupakan terminologi umum semua proses di 
mana massa dari material bumi bergerak dipengaruhi oleh gravitasi 
bumi baik lambat atau cepat dari suatu tempat ke tempat lain (Zuidam, 
1983, dalam Nur, 2007). Menurut Thornbury (1958) gerakan massa 
batuan (mass wasting) meliputi perpindahan dalam jumlah besar massa 
puing-puing batuan menuruni lereng di bawah pengaruh gravitasi dan 
merupakan suatu nama beberapa tipe gerakan massa batuan yang 
dibedakan dari kelompok lainnya atas dasar gerakan yang lebih cepat 
dan kandungan air yang lebih sedikit, sedangkan Purbohadiwijojo (1965) 
menyatakan bahwa gerakan massa adalah perpindahan massa batuan 
pada arah tegak, miring atau mendatar dari kedudukan semula, yang 
terjadi apabila ada gangguan kestabilan massa pada saat itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7.  Peta rupa bumi untuk menentukan lokasi longsor tanah 



Materi 7 Mitigasi Bencana Alam   139 

Tindakan Bila Terjadi Tanah Longsor 

Adapun bila terjadi tanah longsor, maka tindakan yang harus 
dilakukan pada sebelum, saat, dan sesuadah longsor adalah, sebagai 
berikut:  

 

Sebelum longsor Saat longsor Setelah longsor 

Perlu tahu kondisi lahan yang 
dimiliki 

Hindari jalur 
longsor/banjir 
lumpur 

Jauhi daerah 
longsor 

Minimalkan bahaya di sekitar 
rumah (membuat tanggul penahan, 
plengsengan, penanaman pohon, 
dll) 

Coba keluar dari 
jalur longsor 
kalau mungkin 

Periksa orang 
terluka dan terjebak 
dan memberikan 
pertolongan 
pertama jika 
diperlukan 

Kenali tanda-tanda peringatan long-
sor: Pintu/jendela macet. Retakan 
baru muncul di plester atau lantai, 
jalan-jalan di luar, dinding, atau 
tangga menarik diri dari bangunan, 
garis istirahat utilitas bawah tanah, 
melotot tanah muncul di dasar lereng, 
lereng tanah penurunan satu arah 
dan mungkin mulai bergeser ke 
arah itu di bawah kaki Anda, suara 
gemuruh samar bahwa kenaikan 
volume sebagai longsor mendekati 

  

 
6. Mitigasi Bencana Alam Secara Umum 

Setiap bencana memerlukan tindakan prioritas dan kebutuhan 
informasi yang relatif berbeda. Prioritas tindakan dan kebutuhan infor-
masi pada waktu bencana gempa bumi akan berbeda dengan bencana 
banjir. Namun secara umum, informasi yang dibutuhkan pada waktu 
penanganan bencana adalah: 
a. Wilayah serta lokasi geografis bencana dan perkiraan populasi, 
b. Status jalur transportasi dan sisem komunikasi,  
c. Ketersediaan air bersih, bahan makanan, fasilitas sanitasi dan 

tempat hunian, 
d. Jumlah korban,  
e. Kerusakan, kondisi pelayanan, ketersediaan obat-obatan, peralatan 

medis serta tenaga di fasilitas kesehatan, 
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f. Lokasi dan jumlah penduduk yang menjadi pengungsi, dan  
g. Estimasi jumlah yang meninggal dan hilang. 

 

Pada tahap awal, tindakan kemanusiaan dan pengumpulan infor-
masi dilakukan secara simultan. Pengumpulan data harus dilakukan 
secara cepat untuk menentukan tindakan prioritas yang harus dilakukan 
oleh manajemen bencana.  

Data ini bisa diperoleh misalnya dari peta ataupun citra pengin-
deraan jauh. Misal Peta Rupabumi untuk menentukan lokasi bencana 
longsor tanah. Penggunaan Global Positioning Systems (GPS) berperan 
penting dalam menentukan lokasi tempat pengungsi maupun fasilitas 
kesehatan. Data tersebut dapat digabungkan dengan data spatial dari 
satelit. Sebagai contoh, pada awal kejadian tsunami di Aceh, gambar 
satelit dari Quick Birds sangat bermanfaat untuk mengestimasikan 
cakupan bencana serta perkiraan sarana transportasi yang rusak. Data 
spatial tersebut selanjutnya digabungkan dengan informasi mengenai 
jumlah maupun distribusi pengungsi, ketersediaan air bersih serta 
bahan makanan akan memberikan masukan penting bagi koordinasi 
dan manajemen pada fase tanggap darurat.  

 
7. Pengelolaan Resiko Bencana 

Istilah disaster management seringkali digunakan dalam kerangka 
pengelolaan resiko bencana (disaster risk management). Secara konsepsi, 
banyak tulisan yang membahas tentang pengelolaan bencana. Namun 
terlepas dari semua itu, penulis lebih nyaman menggunakan istilah 
pengelolaan resiko bencana yang menekankan pengelolaan dilakukan 
terhadap resiko (risk) dalam mereduksi bahkan menghindari kerugian 
atau kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu ancaman bahaya. 

Pada dasarnya, pengelolaan dimaksud merupakan suatu proses 
dinamis yang berhubungan dengan planning, organizing, staffing, leading, 
dan controlling, melibatkan banyak pihak yang harus bekerja bersama-
sama dalam pelaksanaannya. Mengacu pada istilah yang digunakan oleh 
Nick Carter (1991) bahwa pengelolaan resiko bencana merupakan 
sebuah pengetahuan praktis berupa pengamatan dan analisis terhadap 
bencana secara sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan tindakan-
tindakan berhubungan dengan pencegahan (prevention), mitigasi (miti-
gation), kesiapsiagaan (preparedness), tanggap darurat (emergency res-
ponse), pemulihan (recovery) dan pembangunan (development). Dalam 
konsepsinya, hubungan masing-masing tindakan digambarkan sebagai 
sebuah siklus pengelolaan resiko bencana (lihat gambar) yang tidak 
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terhenti pada satu tindakan, secara garis besar meliputi tindakan yang 
dilakukan pada tahap sebelum bencana, bencana dan setelah bencana. 

 

 

Gambar 8. Siklus Pengelolaan Resiko Bencana (Carter, 1991) 

Apabila kita penganut paham pembangunan berkelanjutan, maka 
pengelolaan resiko bencana di atas merupakan salah satu konsepsi yang 
berpegang erat pada prinsip-prinsip berkesinambungan dan berkelan-
jutan. Ketika suatu wilayah terkena bencana, langkah pertama yang 
dilakukan adalah tindakan tanggap darurat dengan memberikan per-
tolongan berupa penyediaan bahan makanan darurat, bantuan kese-
hatan, evakuasi, SAR dan sebagainya, dilanjutkan dengan tindakan 
pemulihan yang ditujukan untuk mengembalikan kondisi pada tingkat 
keberfungsian normal bersifat sementara (jangka pendek) meliputi 
kegiatan restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta tindakan pemba-
ngunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan dilakukan dengan 
prinsip pembangunan berorientasi bencana (development based disas-
ter). Tindakan-tindakan di atas (tahap bencana dan pasca bencana), 
ditindaklanjuti oleh tindakan-tindakan pada tahap pra bencana. Pada 
tahap ini, tindakan yang dilakukan lebih kepada bagaimana upaya 
antisipatif kita dalam menghadapi kemungkinan dampak merugikan 
yang akan muncul apabila sebuah bahaya alam mengancam dan terjadi 
di kemudian hari, ditujukan untuk memberikan perlidungan kepada 
manusia dan propertinya (aset pembangunan).  

Tindakan pada tahap pra bencana berupa tindakan pencegahan 
(prevention) seperti membuat peraturan yang melarang masyarakat 
membangun pada daerah rawan bencana, tindakan mitigasi (mitigation) 
yang dapat dilakukan secara struktural yang merupakan tindakan 
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berhubungan dengan rekayasa teknis, maupun non struktural seperti 
tindakan dalam kerangka hukum, pembentukan kapasitas (capacity 
building), program pendidikan dan kesadaran publik (public awareness), 
serta melakukan tindakan kesiapsiagaan (preparedness) seperti penyiap-
an sistem peringatan dini (early warning system) yang memungkin-
kan bagi setiap orang melakukan respon terhadap situasi bencana secara 
cepat dan efektif. Pengelolaan resiko bencana sebagai sebuah sistem 
mengharuskan penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya yang berkesinam-
bungan, memerlukan komitmen kuat dari berbagai komponen (masya-
rakat, pemerintah). Tidak berjalannya satu fungsi akan mengakibatkan 
terganggunya sistem secara keseluruhan.  

 
C. Penutup 

1. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan resiko dan 
bahaya terhadap kehidupan manusia. Bencana alam itu terjadi dimana-
mana, dan terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang 
akan datang. Kejadian bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, 
letusan gunungapi, longsor lahan, amblesan tanah, badai taipon, banjir, 
kebakaran hutan, dan badai salju adalah bencana yang banyak melanda 
berbagai negara dan bangsa, dan menimbulkan banyak kerugian baik 
berupa harta, benda, bahkan nyawa manusia. 

2. Pada tahap mitigasi bencana alam, tindakan kemanusiaan dan pengum-
pulan informasi dilakukan secara simultan. Pengumpulan data harus 
dilakukan secara cepat untuk menentukan tindakan prioritas yang harus 
dilakukan oleh manajemen bencana. Data ini bias diperoleh misalnya 
dari peta ataupun citra penginderaan jauh. Misal, peta rupa bumi 
untuk menentukan lokasi bencana longsor tanah. Penggunaan Global 
Positioning Systems (GPS) berperan penting dalam menentukan lokasi 
kamp pengungsi maupun fasilitas kesehatan. 
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Materi 8 
PERTANIAN ORGANIK 

A. Pendahuluan 

Memasuki abad 21, masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya yang 
ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian. Orang 
semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan 
keramahan lingkungan. Gaya hidup sehat dengan slogan “back to nature” 
telah menjadi tren baru dengan meninggalkan pola hidup lama yang meng-
gunakan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintetis, 
dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pangan yang sehat dan 
bergizi tinggi dapat diproduksi dengan metode baru yang dikenal dengan 
pertanian organik. 

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandal-
kan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. 
Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk per-
tanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan 
konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Gaya hidup sehat demikian 
telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa 
produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes), 
kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan 
(eco-labelling attributes). Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan 
permintaan produk pertanian organik dunia meningkat pesat. 

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hayati tropika yang unik, 
kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang 
menghormati alam, potensi pertanian organik sangat besar. Pasar produk 
pertanian organik dunia meningkat 20% per tahun, oleh karena itu pengem-
bangan budidaya pertanian organik perlu diprioritaskan pada tanaman 
bernilai ekonomis tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan 
ekspor. 

  Kementerian Pertanian  mengeluarkan himbauan ”Go Organik 2010” 
memiliki maksud agar seluruh petani melakukan pertanian dengan sistem 
organik. Pertanian organik adalah pertanian dengan mengembalikan limbah 
pertanian  ke lahan pertanian (dari tanah kembali ke tanah). Pengembalian 
limbah pertanian ke lahan pertanian untuk diproses menjadi unsur yang 
siap dicerna oleh tanaman membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena 
itu, diperlukan sentuhan teknologi percepatan penguraian limbah pertanian 
dan limbah ternak  menjadi Bokashi dengan teknologi fermentasi. 

145 



146   PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan adalah masalah pembuatan pupuk organik 
Bokashi untuk menjadikan hasil bumi petani lebih praktis, ekonomis, dan 
tidak merusak kesehatan manusia. 

 

C. Gambaran topik 

Limbah organik dari peternakan  yang berupa kotoran ternak dan 
limbah tanaman banyak  didapat di sekitar kita. Masih jarang, bahkan belum 
ada, upaya pendayagunaan potensi tersebut oleh masyarakat. Hal ini dimung-
kinkan oleh belum adanya kesadaran masyarakat atau belum mengertinya 
manfaat yang dihasilkan dari limbah-limbah tersebut. Padahal, limbah-
limbah tersebut dapat diubah menjadi pupuk organik yang sangat berman-
faat untuk menggantikan peran pupuk kimia yang saat ini masih digunakan 
oleh para petani untuk tanaman mereka. Keuntungan praktis yang didapat 
oleh petani adalah dapat membuat sendiri karena mudah dilakukan, didu-
kung oleh bahan yang banyak tersedia. Sedangkan keuntungan ekonomis 
adalah biaya pembuatan pupuk organik lebih rendah dibandingkan dengan 
pupuk kimia yang dibeli di toko. Keuntungan dari sisi kesehatan juga 
diperoleh dari usaha ini, yaitu hasil bumi yang menggunakan pupuk organik 
lebih menyehatkan untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan 
kimia.  

 

D. Pembuatan Bokashi 

BOKASHI, singkatan dari Bahan Organik Kaya Akan Sumber Hayati, 
adalah pupuk organik hasil fermentasi dari bahan–bahan organik yang 
merupakan limbah pertanian baik ternak maupun tanaman dengan menggu-
nakan fermenter yang mengandung  bakteri pengurai dan mikroorganisme. 
Di antara fermenter yang mengandung bakteri pengurai dan mikroorganisme 
adalah Bio tanah dan EM. 

Fermenter yang di dalamnya terdapat bakteri pengurai dan mikro-
organisme berfungsi : 
1. Mendekomposisi atau menguraikan  bahan organik (limbah tanaman 

dan limbah ternak) untuk diubah menjadi unsur hara yang siap diserap 
oleh tanaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia 
(an-organik) secara bertahap. 

2. Mendekomposisi atau menguraikan sisa-sisa pupuk kimia dan sisa ta-
naman lainnya menjadi nutrisi alami di dalam tanah. 

3. Merangsang pertumbuhan tanaman melalui kemampuan beberapa 
mikroba dalam menghasilkan zat-zat pengatur tumbuh seperti: vitamin, 
hormon, asam amino, dan senyawa organik lainnya. 
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4. Menghambat perkembangbiakan bakteri patogen di dalam tanah yang 
merugikan tanaman melalui produksi antibodi (kekebalan) ataupun 
senyawa toksin anti patogen yang berfungsi sebagai Bio Pestisida. 

Penggunaan pupuk Bokashi pada lahan pertanian bermanfaat untuk  
memperbaiki tekstur dan struktur tanah, menyediakan unsur hara bagi 
tanaman, dan juga menambah populasi mikroba di dalam tanah. Dengan 
demikian tanah akan menjadi subur, mudah mengikat air, aerasi udara di 
dalam tanah lebih baik, sehingga pertumbuhan tanaman lebih baik.  

 
1. Cara pembuatan Bokashi dengan fermenter bio tanah 

a. Sistem langsung masuk karung 

Cara ini hanya bisa dilakukan untuk pupuk kandang yang 
sudah siap pakai (matang). Pupuk kandang dicampur dengan bahan 
organik lainnya seperti limbah tanaman, kemudian disiram (digem-
bor) dengan larutan yang sudah dicampur Bio Tanah dengan kon-
sentrasi 2,5 cc/liter. Larutan tersebut bisa berupa air sumur, urine 
sapi atau campuran keduanya. Akan lebih baik lagi bila ditambahkan 
air susu dengan konsentrasi 25 cc/liter larutan. Saat penyiraman 
sambil dilakukan pengadukan agar larutan tersebut bisa merata 
mengenai seluruh bahan bokashi. Setelah kondisi cukup lembab, 
dengan kadar air + 30%, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam 
karung dan diletakkan di tempat yang teduh. Proses fermentasi 
dengan mendiamkan selama 5 hari, selanjutnya bokashi siap di-
aplikasikan ke lahan. 

 
b. Sistem ditumpuk/disap-sap 

Cara ini bisa dilakukan untuk pupuk kandang yang masih 
baru (basah) karena proses fermentasi lebih lama yaitu 3-4 minggu, 
sehingga tidak merusak karung yang digunakan untuk menyimpan 
bokashi. Akan tetapi juga bisa diterapkan pada pupuk kandang 
yang siap pakai (matang) apabila akan membuat bokashi dalam 
skala besar sehingga dapat menghemat tempat. 

Caranya yaitu pupuk kandang diletakkan secara merata di 
atas tanah  yang teduh, dengan ketebalan pupuk kandang = 15 cm; di 
bagian atasnya disebarkan jerami/arang sekam secara merata 
(tipis saja). Kemudian tumpukan tersebut disiram/digembor 
dengan larutan yang sudah dicampur bio tanah (seperti no. 1)  
dengan konsentrasi 2 –p 5 cc/liter larutan. Setiap permukaan bisa 
disiram 4 – 6 kali tergantung kadar air dari pupuk kandang tersebut. 
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Apabila diperkirakan larutan tersebut sudah mencapai lapisan 
paling bawah pupuk kandang, maka penyiraman larutan bisa dihen-
tikan. Selanjutnya, dilakukan penumpukan pupuk kandang dan jerami 
lagi dan disiram seperti lapisan sebelumnya. Demikian seterusnya 
sampai setinggi penamping (pagar) yang ada. Tumpukan paling 
atas tidak perlu diberi jerami/arang sekam lagi. Setelah disiram 
langsung ditutup karung atau terpal untuk menjaga kelembaban. 

Aplikasi bokashi sebaiknya dilakukan menjelang atau bersa-
maan dengan pengolahan tanah, yaitu disebarkan secara merata 
pada lahan yang akan ditanami dengan dosis 2,5 – 3 ton/ha. Atau 
bisa dilakukan setelah tanam pada tanaman padi, dengan catatan, 
lahan dalam kondisi tergenang air, sedang pada tanaman polowijo 
bisa digunakan sebagi penutup lubang tanam. Pemberian bokasi 
sebaiknya tidak perlu terlalu banyak, akan tetapi diberikan secara 
rutin setiap musim tanam guna mempercepat peningkatan bahan 
organik di dalam tanah, dan diikuti pengurangan pupuk an-organik 
secara bertahap sedikit demi sedikit. 

 
2.  Beberapa cara pembuatan pupuk Bokashi dari bahan-bahan 

organik yang mudah didapat dengan fermenter EM4 

a. Bokashi jerami padi (100 kg) 
Bahan-bahan: 

1) jerami padi 20 bagian ( 40 kg) 
2) sekam padi 20 bagian (40 kg) 
3) dedak halus 10 bagian (20 kg) 
4) mollase atau gula tetes/gula pasir sebanyak lima sendok makan 
5) EM4   5 sendok makan 
6) Air bersih secukupnya (± 20 lt) tergantung keadaan (basah 

keringnya bahan). 
 Cara membuat: 

1) Jerami padi dipotong-potong sepanjang 5 – 15 cm 
2) Campurkan sampai merata jerami padi dengan sekam 
3) Larutkan EM 4 dan mollase/gula dalam air bersih aduk 

sampai merata 
4) Siramkan larutan EM4 dan molase ke campuran  sekam dan 

jerami dan  aduk sampai merata 
5) Taburkan dedak halus pada campuran nomor 4 di atas sedikit 

demi sedikit dan aduk sampai merata. Kalau campuran tadi 
dirasa terlalu kering, tambahkan sisa campuran nomor 3 
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secara merata sampai kandungan airnya 30% atau bila adonan 
dikepal tangan, air tidak keluar dari adonan dan bila kepalan 
tangan dilepas maka adonan akan mekar kembali. 

6) Adonan digundukkan di atas tanah yang kering dan dialasi 
dengan tikar, anyaman bambu, goni atau alas dari bahan orga-
nik lainnya, atau bisa juga di atas ubin yang kering. Tinggi 
gundukan antara 15-20 cm dan bisa melebar dan memanjang 
sesuai dengan adonan yang dibuat, kemudian ditutup rata 
dengan karung goni atau bahan organik lain yang tersedia. 

7) Proses komposasi akan terjadi ditandai dengan naiknya suhu 
adonan. Adonan terasa hangat/panas kalau dipegang. Kalau 
suhu naik terus sampai tercapai di atas 50o C atau lebih maka 
tutup segera dibuka dan adonan diaduk-aduk sampai benar-
benar merata. 

8) Proses komposasi ini akan berlangsung antara 3-4 hari. 
Jaringan benang-benang keputihan akan tampak menutupi 
adonan di seluruh permukaannya. Hal ini menandakan bokashi 
sudah jadi dan suhunyapun normal seperti suhu udara biasa 
di ruangan itu tempat bokashi dibuat 

9) Bokashi sudah siap dipakai, dan untuk memudahkan pengang-
kutan ke lokasi pemupukan, maka bokashi bisa dimasukkan 
ke dalam karung goni. Bila belum segera dipakai, bokashi bisa 
ditumpuk di tempat yang teduh (di bawah atap) dan tidak 
terkena air hujan (hujan) atau tidak dijemur di bawah teriknya 
sinar matahari. Sebaiknya bokashi disimpan tidak terlalu lama 
dan disarankan untuk segera dipakai. 

 

b. Bokashi kotoran ternak – sekam (100 kg) 
Bahan – bahan : 

1) kotoran ternak 20 bagian (40 kg). 
2) sekam Padi 20 bagian (40 kg). 
3) dedak halus 10 bagian (20 kg). 
4) mollase/gula 10 sendok makan. 
5) EM 4 200 ml atau 20 sendok makan. 
6) air bersih secukupnya, tergantung dari tingkat sekamnya. 

Cara membuat : 

1) Kotoran ternak, sekam padi dan dedak halus dicampur dan 
diaduk sampai merata berulang-ulang 

 2) Larutkan EM4 dan mollase/gula dalam air bersih dan aduk 
sampai merata. 
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3) Siramkan larutan nomor 2 pada campuran nomor 1, aduk sampai 
merata betul sampai kandungan airnya + 30% atau bila adonan 
dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari adonan dan bila 
kepalan tangan dilepas maka adonan akan mekar kembali. 

4) Adonan digundukkan di atas ubin yang kering atau di atas 
tanah yang kering yang dialasi dengan tikar, geripik, atau 
anyaman bahan organik lainnya dengan ketebalan antara 15-
20 cm, kemudian tutup dengan karung goni atau bahan 
organik lain selama 3-4 hari. 

5) Pertahankan suhu gundukan adonan 40 – 50˚C. Jika suhu naik 
lebih tinggi dari 50˚C bukalah peutup dan adonan diaduk 
merata kemudian ditutup kembali dengan rapat. Ukurlah suhu 
adonan setiap 5 jam sekali. Karena suhu yang tinggi atau di 
atas 50˚C akan mengakibatkan proses fermenasi tidak baik 
dan akan mengakibatkan terjadinya pembusukan. 

6) Setelah 4 hari proses fermentasi sudah selesai, bahan-bahan 
organik telah menjadi bokashi dan siap dipergunakan di lahan. 

 
c. Bokashi Express (24 jam) 

Bahan – bahan : 

1) Limbah bahan organik jerami kering, rumput kering, daun-daun 
kering, sekam padi, serbuk gergaji, atau apa saja yang merupa-
kan bahan organik yang dapat terfermentasi : 8 bagian (80 kg). 

2) Bokashi yang sudah jadi 1 bagian (10 kg). 
3) Dedak halus 1 bagian (10 kg). 
4) EM4 200 ml atau 20 sendok makan. 
5) Mollase/gula pasir 5 sendok makan. 
6) Air bersih secukupnya. 

Cara membuat : 

1) Larutkan EM4 dan mollase/gula pasir ke dalam air bersih, aduk 
sampai rata. 

2) Bahan organik dipotong-potog menjadi 5-10 cm atau lebih 
halus lagi/lebih kecil dari ukurannya. 

3) Campurkan bahan organik dan dedak secara merata. 
4) Siramkan larutan nomor 1 dan campuran nomor 3 secara 

perlahan-lahan dan aduk sampai basahnya merata. 
5) Pekerjaan selanjutnya sama dengan cara membuat bokashi 

jerami dan yang lainya. 
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6) Setelah 24 jam maka bahan-bahan organiknya telah selesai 
terfermentasi menjadi bokashi dan siap dipergunakan sebagai 
pupuk organik.   

 

3.  Pestisida organik 

Berikut adalah informasi praktis pembuatan pestisida oraganik 
sebagai pengusir hama tanaman yang dapat dibuat sendiri oleh para 
petani. Bahan yang dibuat ada di sekitar kita dan cara pembuatannyapun 
sangat mudah. 

Pestisida Organik 
Tanaman Pengusir Hama Tanaman 

 

Jenis 
hama 

Bahan yang 
dipakai 

Cara pembuatan Pemakaian 

Kutu  Bawang Putih, 
Cabe, Merica 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Kembang 
Kubis 

 Kentang, 
merica, nimba 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Lalat  Tanaman 
Strawberry, 
Gemitir, krasa-
krasi 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 -  Air 

Bahan dris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Ulat Kubis  Sagi, Mint, 
Sente 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari Dosis pemakaian 1 liter air + 5 cc 
FPE kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 
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Jenis 
hama 

Bahan yang 
dipakai 

Cara pembuatan Pemakaian 

Kembang 
Ketimun 

 Lobak, 
Kentutan, 
Sente 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Kumbang 
Kutu 

 Mint, Sente, 
Gemitir 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Lalat 
Buah 

 Kacang Tanah, 
Tomat, Nimba, 
Merica 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Kumbang 
Jepang 

 Kecubung, 
Gemitir, Sereh 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Ulat dan 
Hama 
Gudang 

 Sirzak, Sirih, 
Pinang, (buah) 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 -  Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Belalang  Sirih, Nimba, 
Intaran, Talas 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 
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Jenis 
hama 

Bahan yang 
dipakai 

Cara pembuatan Pemakaian 

Nyamuk  Semua jenis 
Tanaman , Ka-
cang-kacangan, 
Liligundi, Gemitir 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Ngengat, 
Buuang 
dan 
sejensnya 

 Sage, Mint, 
Liligundi 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Kumbang 
Kentang 

 Terung, Buncis 
Hijau 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Kumbang 
Penggerek 

 Bawang Putih, 
Merica, 
Cengkeh 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 -  Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Semut 
 

 Selada Air, 
Nimba, 
Intaran, 
Gemitir 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Helopellis 
Apids, 
Nematoda 
pada 
tanaman 
Kopi dan 
Fusarium 
Axysperium 

 Nimba, Intaran, 
Merica, Senge-
nge, Bawang 
Putih, Gemitir, 
Gadung, Kenikir, 
Patah Tulang, 
Ketela Pohon 
(Umbinya) 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 
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Jenis 
hama 

Bahan yang 
dipakai 

Cara pembuatan Pemakaian 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

JAP pada 
Jambu 
Mete 

 Cengkeh, 
Merica, Cabe, 
Jebuggarum 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 -  Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Tribolium 
Aspergilus 

 Tembakau, 
Cengkeh, Daun 
Sembung, 
Merica 

 EM4 
 Gula/ Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Coccus 
Viridis 

 Akar Tuba / 
Tuba Jenu 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Penggere
k Buah 
Kopi 
 

 Liligundi, 
Merica, Cabe  

 EM4 
 Gula/Mollases 
  Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

Hama 
Gudang 

 Daun Sirzak, 
Intaran 

 EM4 
 Gula/Mollases 
 Air 

Bahan diiiris atau dipotong – potong 
ditambah larutan EM4 dan Mollases 
masing-masing 10 cc/1 liter air, 
selanjutnya difermentasi selama 5 
hari kemudian disaring dengan kain 
kasa atau sejenisnya yang tujuannya 
menghindari kemampetan sprayer 

Dosis 
pemakaian 1 
liter air + 5 cc 
FPE 

 

Catatan : 
 Penyemprotan tanaman sebaiknya dilaksanakan pada sore hari 
 Frekuensi penyemprotan tergantung dari luas lingkungan dan keadaan 

tanaman saat itu 
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 Dianjurkan melakukan penyemprotan 2 (dua) kali dalam seminggu 
 Bila hari hujan, penyemprotan sebaiknya dilaksanakan setelah hujan 

berhenti  
 

4. Kandungan N, P, K dalam berbagai bahan organik 

No. Bahan organik 
Kandungan unsur (%) 

N P K 

1 Abu batang kedele 2,5 0,6 2,5 

2 Abu kayu bakar - 2,2 7,8 

3 Ampas kedele 7,4 1,2 1,2 

4 Bekatul 2,8 1,2 2,6 

5 Campuran rumput 0,5 0,8 5,3 

6 Campuran sampah/abu - 1,7 1,2 

7 Jerami padi 0,5 0,2 1,6 

8 Kotoran kuda 1,4 3,0 1,6 

9 Kotoran kerbau 1,0 0,1 1.5 

10 Kotoran ayam 1,6 1,5 0,8 

11 Kotoran sapi 0,4 1,0 1,5 

12 Kotoran kambing 1,5 0,4 0,2 

13 Kompos daun hijau 2,2 0,4 1,2 

14 Kompos basah 0.4 0,2 0,5 

15 Kompos kering 1,6 0,8 1,7 

16 Sekam padi 0.6 0,2 0,5 

17 Tepung kelapa 2,8 1,2 2,6 

Sumber : OISCA (1996) dalam  Sjahriar tanpa tahun. 
 
 



 
 



Materi 9 
PEMBUKUAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

(UMKM)  

A. Pendahuluan 

Pembukuan sangat penting dalam menjalankan UMKM,  tetapi kenyata-
annya banyak pengelola UMKM yang mengabaikan pembukuan, sehingga 
tidak jarang ada pelaku UMKM yang tidak melakukan pembukuan dengan 
baik dan benar. Pembukuan memberikan manfaat untuk mempermudah 
pelaksanaan usaha, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perencanaan 
yang lebih efektif dalam kepentingan perpajakan (Garrison, 2010). Bagi 
pengelola UMKM, pembukuan yang dibutuhkan adalah pembukuan sederha-
na sehingga menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan.  

Pembukuan sederhana tersebut berdasarkan pada kegiatan-kegiatan 
utama UMKM. Pada umumnya pembukuan tersebut mencakup pencatatan 
transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian tunai dan kredit, penjual-
an tunai dan kredit, piutang dagang dan hutang dagang. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka buku besar yang sering digunakan untuk menyusun 
laporan keuangan adalah buku kas yang mencatat penerimaan dan penge-
luaran uang, buku penjualan, buku pembelian atau buku persediaan, buku 
piutang dan buku hutang.  

 

B. Konsep dasar 

1. Definisi 

Pembukuan adalah kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan 
oleh perorangan atau lembaga, dalam hal ini pelaku UMKM untuk mem-
permudah kegiatan usahanya.  Pembukuan juga dapat dimaknai sebagai 
suatu bahasa Bisnis, yaitu suatu sistem informasi yang memberi infor-
masi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi (termasuk 
UMKM), sebagai bahan untuk mengambil keputusan (Zimmerer: 2008). 
Informasi pembukuan ini terdiri atas data-data keuangan mengenai 
berbagai transaksi bisnis, yang dinyatakan dengan nilai uang. 

Menurut American Accounting Association (lembaga yang paling 
bertanggung jawab atas pengembangan Akuntansi di Amerika Serikat), 
pembukuan adalah “suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan 
pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian 
dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang 
menggunakan informasi keuangan tersebut”. 

157 
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2. Tujuan 

Tujuan dari penyampaian materi ini agar mahapeserta didik mem-
peroleh pengetahuan teoretis dan praktis tentang sistem pembukuan 
keuangan UMKM. Materi ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi 
mahapeserta didik untuk terjun ke lapangan (masyarakat), memberi 
penyuluhan kepada pelaku usaha agar menerapkan sistem pembukuan 
keuangan yang benar dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  
 

3. Manfaat 

Manfaat dari materi ini adalah agar peserta didik mampu menerap-
kan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pengelolaan 
keuangan UMKM, sehingga menjadikan pelaku UMKM di daerah KKN 
mengerti dan menerapkan sistem pembukuan dalam mengelola usaha-
nya. Khususnya, dalam membuat rencana usaha di masa yang akan 
datang dan mengadakan evaluasi kegiatan usaha yang sedang dan telah 
dilaksanakan. 
 

4. Tim Pelaksana Program  

Agar program ini berjalan dengan baik, maka pelaksana program 
KKN ini sebaiknya ada yang berasal dari mahapeserta didik Fakultas 
Ekonomi. Sasaran program ini adalah para pelaku usaha di desa (tempat) 
KKN atau dapat diperluas pada pelaku usaha di sekitar desa tempat 
KKN. Pendampingan program kegiatan ini juga dapat melibatkan dosen 
yang berkompeten di bidang akuntansi keuangan. Hal ini bertujuan 
untuk memberi kesempatan kepada dosen melakukan kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal Pengabdian kepada 
masyarakat.  
 

C. Cakupan materi 

Kegiatan yang disajikan dalam materi ini meliputi pembuatan buku 
kas, buku piutang dagang, buku hutang dagang, buku penjualan, dan buku 
pembelian. Adapun kegiatan tersebut merupakan program kerja kelompok 
karena mempertimbangkan waktu yang terbatas dengan volume pekerjaan 
yang banyak.  

 

1. Alat dan bahan yang diperlukan 

Berikut ini beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan: 

a. Alat 

1) Penggaris 
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2) bolpoint/spidol permanen ukuran sedang 
3) Pensil 

b. Bahan 

1) Buku besar (folio bergaris) 
2) Kalkulator (atau mesin hitung lainnya) 

 
2. Pendanaan 

Pendanaan untuk program ini dapat berasal dari dua sumber, 
yaitu mahapeserta didik dan para pengusaha UMKM. Mahapeserta didik 
dapat mengalokasikan dana dari pengajuan proposal ke dinas/instansi 
swasta maupun pemerintah, dana program, dan/atau dana dari upaya 
mahapeserta didik sendiri, seperti profit dari kegiatan KKN yang lainnya. 

 
3. Macam-macam pembukuan 

Berikut ini merupakan contoh macam-macam pembukuan, antara 
lain 1) buku kas, 2) piutang dagang, 3) hutang dagang, 4) penjualan, dan 
5) pembelian. 

 

BUKU KAS 

Tanggal Keterangan Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo 

      

      

      

 

BUKU PIUTANG 

Tanggal Keterangan Bukti Penambahan 
Pelunasan 

Saldo 
Tanggal Bukti Pengurangan 

        

        

        

 

BUKU HUTANG DAGANG 

Tanggal Keterangan Bukti Penambahan Pengurangan Saldo 
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BUKU PENJUALAN 

Tanggal Keterangan Bukti Jumlah 

    

    

    
 

BUKU PEMBELIAN 

Tanggal Keterangan Bukti Jumlah 

    

    

    
 

Pembukuan ini menggunakan metode pembukuan tunggal. Pem-
bukuan tunggal tidak secara reguler mencatat dan mengikuti perubahan-
perubahan dalam susunan harta, utang, dan modal perusahaan seperti 
yang dilakukan pada sistem pembukuan berpasangan (Garrison, 2010:25). 
Sistem pembukuan tunggal tetap menghasilkan laporan keuangan yang 
terdiri atas neraca dan perkiraan laba rugi.  

 
4. Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan 

Berikut merupakan gambar  proses pelaksanaan metode pembu-
kuan tunggal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1:  Proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan 
dengan metode tunggal. 

Bukti 

transaksi Buku  besar Neraca (awal) 

Neraca Saldo 

Laporan Keuangan 

- Laporan Laba Rugi 
 

- Laporan Perubahan Ekuitas 
 

- Neraca 
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Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan 
merupakan hasil akhir dari pembukuan sederhana. Pembukuan meru-
pakan bagian kecil dari akuntansi. Akuntansi disebut sebagai bahasa 
bisnis atau bahasa pengambilan keputusan. Semakin terdapat pengua-
saan terhadap bahasa ini mak akan semakin baik pula pelaku usaha 
menangani berbagai aspek keuangan usaha. Akuntansi merupakan suatu 
sistem informasi yang memberikan keterangan-keterangan mengenai 
data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder.  

Informasi akuntansi keuangan memiliki peranan penting dalam 
keberhasilan UMKM. Penyediaan informasi akuntansi dijadikan dasar 
dalam pengambilan keputusan penetapan harga, pengembangan usaha, 
dan membantu pengelola UMKM untuk memperoleh dana atau modal 
dari kreditur (Bank). Di samping itu, penyelenggaraan akuntansi mem-
berikan kesempatan kepada pengusaha UMKM untuk mengendalikan 
aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi 
biaya-biaya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan akuntansi dalam bentuk 
pencatatan atas laporan keuangan usaha oleh UMKM sangat perlu dilak-
sanakan.  

Informasi akuntansi keuangan disajikan dalam laporan keuangan 
yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekui-
tas. Pihak luar yang menggunakan laporan keuangan dalam hubung-
annya dengan UMKM adalah kreditur (bank), badan atau lembaga 
pemerintah yang masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan 
yang berbeda. Laporan keuangan tersebut menyajikan suatu gambaran 
menyeluruh tentang kondisi keuangan dan hasil usaha UMKM. 

 
a. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi 
pada saat tertentu. Posisi keuangan tersebut digambarkan dalam 
bentuk aktiva atau harta kekayaan dan pasiva (kewajiban dan 
modal). Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan 
dinyatakan dalam satuan uang. Harta usaha terdiri atas bermacam-
macam jenis seperti kas, piutang, persediaan, peralatan, perleng-
kapan, tanah, gedung, dan mesin. Sedangkan kewajiban merupakan 
hutang yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat 
tertentu di masa yang akan datang. Modal merupakan hak pemilik 
usaha atas kekayaan (aktiva) perusahaan. 
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b. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang 

dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, 
Laporan Laba Rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan 
operasional perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Hasil 

operasi perusahaan diketahui dengan membandingkan antara 
pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut.  
Jika pendapatan lebih besar daripada biaya maka usaha 

mengalami laba. Demikian juga sebaliknya,  jika pendapatan lebih 

kecil daripada biaya maka usaha mengalami kerugian. Isi laporan 
laba rugi terdiri atas tiga komponen pokok yaitu pendapatan, biaya 

dan laba atau rugi. Pendapatan merupakan aliran penerimaan kas 
atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan 
barang atau pemberian jasa. Sedangkan biaya adalah harga pokok 

barang yang dijual dan jasa-jasa yang digunakan untuk menghasil-
kan pendapatan.  

 
c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas seringkali disebut sebagai jem-

batan antara Laporan Laba Rugi dengan Neraca karena data pada 
Laporan Laba Rugi akhirnya akan mempengaruhi modal dalam 

Neraca.  
Dalam hal ini modal akan bertambah jika terdapat: (1) tam-

bahan investasi dan (2) laba. Modal bisa berkurang jika terdapat: 

(1) prive (pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi) 
dan (2) rugi, hal ini terjadi karena pelaku UMKM mengalami ke-

gagalan dalam menjalankan usaha.  
Laporan perubahan ekuitas sering disebut “jembatan” antara 

laporan laba rugi dengan neraca. Data laba atau rugi yang tercan-

tum dalam laporan laba rugi pada akhirnya akan mempengaruhi 
modal yang tercantum dalam neraca. Pengaruh laba atau rugi terha-
dap modal diperhitungkan dalam laporan perubahan modal. 
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Gambar 2: Contoh Laporan Keuangan Sederhana 

SALON NADNIDTRI  
Laporan Laba-Rugi  

Untuk Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 
 

Pendapatan Salon........................................................................................ Rp  5.300.000 
 

Biaya- Biaya Operasi: 
Biaya Sewa ............................................................... Rp 300.000 
Biaya Gaji .................................................................. Rp 450.000 
Biaya Listrik dan Air ........................................... Rp 400.000 
Biaya Pemakaian Perlengkapan .................... Rp  1.000.000 
 

Jumlah Biaya Operasi ................................................................................ Rp  2.150.000 
 

Laba Bersih..................................................................................................... Rp  3.150.000 
 

 

SALON NADNIDTRI  
Laporan Perubahan Ekuitas 

Untuk Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 
 

Modal, 1 Desember 2012 ......................................................................... Rp  20.000.000 
 

Tambah: 

Laba Bersih Bulan Desember 2012 Rp  3.150.000 

 

 Rp

 23.150.000 

Kurang: 

Pengambilan Prive  (Rp 600.000) 

 

Modal, 31 Desember 2012 ......................................................................  Rp 22.550.000 
 

    

SALON NADNIDTRI  
NERACA 

31 Desember 2012 
  

AKTIVA 
KEWAJIBAN 
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Kas Rp  6.950.000 
Utang Dagang Rp

 2.000.000 

Piutang Dagang Rp. 4.600.000 
 

Perlengkapan Rp. 3.000.000 
MODAL 

Peralatan  Rp. 10.000.000 
Modal, Ny “A” Rp 

 22.550.000 

  

Jumlah Aktiva Rp  24.550.000 
Jumlah Pasiva Rp 

 24.550.000 

  

 

D. Penutup 

Sehubungan dengan informasi di atas, maka UMKM tidak dapat ter-
lepas dari laporan keuangan karena laporan keuangan tidak hanya berfungsi 
sebagai alat untuk memperoleh pinjaman tetapi juga menentukan perkem-
bangan usaha. Tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik yang 
dicerminkan dalam laporan keuangan maka tidak ada alat yang baik untuk 
mengadakan bahan evaluasi usaha UMKM dan juga tidak ada bahan yang 
baik untuk melakukan pengambilan keputusan dalam menjalankan kegiatan 
UMKM.  

Sebagai contoh tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk 
melakukan efisiensi biaya jika tidak memiliki laporan laba rugi, padahal 
seharusnya terdapat usaha ke arah tersebut sehingga akan berpengaruh 
terhadap laba yang cenderung stagnant dan bahkan berkurang. Disamping 
itu, tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi 
di bidang lainnya ataupun tidak melakukan investasi.  

Kas berlebih tidak berarti terus menunjukkan kondisi yang baik dari 
kegiatan UMKM, karena sifat kas tersebut pasif.  Seharusnya dapat digunakan 
untuk melakukan investasi atau mengembangkan usaha. Kondisi-kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan aspek penting 
dalam kegiatan usaha UMKM, karena laporan keuangan tersebut disamping 
menjadi alat untuk mengelola keuangan usaha juga berguna untuk mengada-
kan bahan evaluasi usaha UMKM, untuk melakukan pengambilan keputusan 
usaha, dan juga dapat digunakan untuk pertimbangan mengajukan permo-
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honan kredit. Kreditur sangat membutuhkan laporan keuangan untuk 
menilai kredibilitas usaha sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan 
oleh Kreditur untuk memberikan pinjaman atau menolak untuk memberikan 
pinjaman kepada UMKM yang mengajukan kredit tersebut.  
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