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PENGARUH TINGKAT KEMIRINGAN KEPALA WANITA TERHADAP EKSISTENSI
DIRI SISWI DI SMA NEGERI 1 PINRANG
(THE EFFECT OF THE DEGREE OF INCLINE OF FEMALE’S HEADS TOWARDS THEIR
EXISCTENCE AT SMA NEGERI 1 PINRANG)
Muh. Yusuf1, Putri Fadjriah1, Rosyanti, S.Pd., M.Pd.2
SMA Negeri 1 Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
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ABSTRACT
The phenomenon that occurs in the SMAN 1 Pinrang environment is students
who often do selfies using tilted head poses. In this case the researcher conducts
method namely questionnaire method and observation as a direct observation process
in the field to obtain data which is relevant. The results of the questionnaire data were
conducted on 160 samples of female students of SMAN 1 Pinrang. It was seen that the
level of female students’ interest in cells was quite high and the level of use of pose with
a sloping head was quite a lot. Whereas for the pose maker in increasing female
students’ self-videos, especially instagram, it looks no effect. Selfie among the female
students of SMAN 1 Pinrang class of 2019 has become a habit especially when using
tilted head poses.
Keywords: selfie, instagram, exsistence exist, female students of SMAN 1 Pinrang.
ABSTRAK
Fenomena yang terjadi di lingkungan SMAN 1 Pinrang yakni siswi yang
kerap kali melakukan selfie dengan menggunakan pose kepala yang
dimiringkan.Dalam hal ini peneliti melakukan metode yaitu metode angket
(kuesioner) serta observasi sebagai proses pengamatan langsung di lapangan guna
mendapatkan data yang relevan.Hasil dari data angket (kuesioner) yang dilakukan
terhadap 160 sampel siswi SMAN 1 Pinrang, terlihat bahwa tingkat ketertarikan
siswi terhadap selfie cukup tinggi dan tingkat penggunaan pose dengan kepala
miring cukup banyak dilakukan. Sedangkan untuk pengaruh pose tersebut dalam
meningkatkan kepercayaan diri siswi dalam mengunggah foto selfie ke media sosial
terutama instagram terlihat tidak berpengaruh. Selfie dikalangan sisiwi SMAN 1
Pinrang angkatan 2019 sudah menjadi kebiasaan yang terutama ketika
menggunakan pose kepala miring.
Kata Kunci :selfie, instagram, eksistensi diri, siswi SMAN 1 Pinrang
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PENDAHULUAN
Swafoto atau yang lebih dikenal dengan istilah selfie adalah salah satu ajang
aktualisasi diri yang paling trend. Tidak hanya pada kawulah muda saja fenomena
ini terjadi, namun yang telah berumur pun gemar melakukannya. Pelaku selfie pun
tak terbatas gendernya. Namun hal ini lebih dominan dilakukan oleh wanita dengan
berbagai pose.
Pose selfie dengan memiringkan kepala sangat marak dilakukan. Menurut
artikel ngehits.net survey membuktikan bahwa 7 dari 10 wanita kepalanya miring
saat melakukan swafoto.
Setiap orang memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda-beda, begitu juga
dengan rencana hidup memiliki tujuan yang berbeda pula. Tingkat kebutuhan
masing masing ada yang sudah merasa cukup hanya sampai tingkat social needs
dimana ia merasa cukup untuk disayangi dan menyayangi orang-orang
disekitarnya. Namun ada pula yang tidak cukup hanya sampai pada tingkat social
needs, harus ada pengakuan dari orang lain untuk meningkatkan harga dirinya atau
sebagai bentuk sebagai bentuk eksistensi diri.
Bagi orang-orang yang hanya ingin menggunakan media sosial sebagai sarana
menjaga silaturhami biasanya akan memilih media sosial yang bersifat private saja
semisal Line, Blackberry Messenger, WhatsApp,atau yang lainnya. Kalaupun dia
masuk ke media yang terbuka seperti facebook, twitter, path, instagram maka
mereka hanya akan menjadi penonton dan pembaca yang baik dan melihat
perkembangan terbaru yang ada di media sosial.
Banyak orang yang saat ini memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk
menunjukkan keberadaan dirinya kepada dunia luar. Setiap orang berlomba-lomba
untuk menampilkan dan membuat branding tentang dirinya kepada dunia luar.
Melalui berbagai foto, video, pernyataan yang ada di media sosial, seseorang ingin
mengungkapkan kepada orang lain bahwa inilah dirinya. Tidak jarang pula bahkan
seseorang bisa bertindak berlebihan untuk sekedar menunjukan eksistensi dirinya
kepada orang lain.
Menurut para peneliti eksistensi ada pada diri seseorang karena faktor
lingkungan masyarakat, bisa dikatakan ingin diakui keberadaannya dalam segi
sosial. Karena pada dasarnya setiap manusia akan mengalami perubahanperubahan
dari masa ke masa baik deri segi bahasa, perilaku maupun tindakan.
Penggunaan media sosial Instagram oleh pelaku selfie pada dasarnya menjadi
kebutuhan bagi pelaku selfie untuk menunjukkan dirinya dihadapan orang lain.
Keinginan untuk mendapatkan respon dan penilaian secara positif menjadi salah
satu alasan bagi remaja, khusunya remaja perempuan pada tindakan upload foto
selfie di media sosial Instagram. Respon atau pandangan orang lain terhadap apa
yang ditampilkan oleh pelaku selfie, nantinya dapat mempengaruhi penilaian pelaku
selfie dalam menilai dirinya sendiri sehingga konsep diri itu akan terbentuk.
Oleh karena itu, dengan melakukan observasi terhadap beberapa siswi di
SMAN 1 Pinrang angkatan 2019 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh selfie
dengan pose kepala miring terhadap eksistensi diri melalui media sosial intagram.
Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini, yaitu: Bagaimanakah pengaruh
tingkat kemiringan kepala wanita terhadap eksistensi diri siswi di SMA Negeri 1
Pinrang. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat
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kemiringan kepala wanita terhadap eksistensi diri siswi di SMA Negeri 1 Pinrang.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa Manfaat Teoritis;
penulisan karya tulis ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan
referensi bagi peneliti atau pun khayalak umum dan juga Manfaat Praktis; penulisan
karya tulis ilmiah ini diharapkan agar warga sekolah dapat mengetahui pengaruh
tingkat kemiringan kepala wanita terhadap eksistensi diri siswi di SMA Negeri 1
Pinrang.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field ressearch) yakni pengamatan
langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
penelitian analisis kualitatif, yaitu menggunakan analisis data deskriptif berupa
ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.
Sumber Data
1. Data primer
Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik
individu atau perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan
oleh peneliti dam pengamatan langsung di lapangan. Untuk memperoleh data
tersebut, peneliti melakukan seperangkat pertanyaan tertulis kepada beberapa
siswi SMAN 1 Pinrang angkatan 2019.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui
buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan
penelitian. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku,
brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah situasi sosial berdasarkan focus studi. Sampel adalah kasus
yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam yang objeknya berupa
narasumber yakniinforman yang diperoleh secara purposive dan snowball
sampling. Adapun sampel yang digunakan yakni 160 sampel dengan jumlah
populasi yakni sekitar 340 siswi.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data
yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan
antara lain sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan
data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan
langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan buktibukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode
pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang
mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116).
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Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan,
yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti
tidak aktif dan ikut serta secara langsung (Husain Usman, 1995: 56).
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu
fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat
memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang
akan diamati yaitu bagaimana siswi SMAN 1 Pinrang saat melakukan selfie dan
meninjau pengaruh dari selfie itu sendiri terhadap eksistensi diri dan pengaruh
kepercayaan diri siswi dalam menunggah foto dengan pose tersebut ke media
sosial.
2. Metode Angket (Kuesioner)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk
dijawab (Sugiono, op. cit, hlm. 199).
Kuesioner dilakukan oleh peneliti sebagai instrument penelitian, metode
yang digunakan oleh peneliti sebagai instrument penelitian, metode yang
digunakan adalah dengan kuesioner tertutup. Instrumen yang digunakan
untuk mengukur variable penelitian ini dengan menggunakan skala likert.
Analisis Data
Dimulai sejak mengumpulkan data dengan cara membuat catatan lapangan
dan memberikan refleksi terhadap data yang dicatat. Analisis bersifat terbuka (open
ended). Artinya, adaptif terhadap perubahan, perbaikan dan penyempurnaan
berdasarkan data yang masuk.
HASIL DAN PENELITIAN
Hasil kuesioner yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat
sekitar 160 siswi yang gemar melakukan selfie diantaranya yakni dengan 29 siswi
yang sering melakukan selfie, 70 siswi yang kadang-kadang melakukan selfie, serta
61 siswi yang jarang melakukan selfie. Untuk pose kepala yang dimiringkan,
intensitas paling banyak dilakukan oleh siswi SMAN 1 Pinrang yakni kadang-kadang
dengan jumlah 61 siswi. Sedangkan, untuk pengaruh dari pose itu sendiri yang
kemudian akan diunggah ke media sosial terutama instagram yaitu tidak begitu
berpengaruh dengan jumlah tanggapan 90 siswi.
Selfie tampaknya menjadi suatu kebutuhan untuk generasi saat ini. Hal ini
bisa dilihat dari banyaknya para pengguna media sosial yang melakukan selfie
terutama dengan pose kepala miring yang kemudian akan di upload di media sosial
terutama instagram. Adapun alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi yakni sebagai
berikut:
1. Mengabadikan momen
Momen yang jarang ditemui seperti liburan ke Bali, ke luar negeri bisa
memicu seseorang untuk mengambil ponsel mereka dan menangkap wajah
sendiri disertai latar belakang tempat yang menjadi ciri khasnya. Hal ini bisa
dilakukan kapanpun, di manapun, sehingga seseorang bisa mengenang saat ia
pernah berkunjung ke tempat yang menarik.
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2. Berbagi dengan Keluarga & Teman
Ketika seseorang berfoto selfie, sebagian dari mereka berbagi foto itu ke
media sosial. Hal ini dilakukan guna menunjukkan bahwa dirinya sedang berada
di suatu tempat yang menyenangkan. Seseorang ingin berbagi kepada orangorang terdekatnya terkait dengan kebahagiaan yang tengah ia rasakan.
3. Ingin Mendapatkan Pujian
Seseorang yang berbagi foto di media sosial boleh jadi menunjukkan
tentang status dirinya, sehingga terkadang orang lain bisa mengomentari
kecantikannya atau sesuatu yang dimilikinya. Seseorang bisa sangat senang dan
bangga bila dipuji atau diberikan komentar positif di media sosial. Terlebih
media sosial memungkinkan tersedianya fitur like atau love, sehingga semakin
banyak like atau love semakin membuat senang pemilik akun media sosial
tersebut.
4. Mengikuti Tren
Tidak dipungkiri bahwa tren selfie semakin menjamur disertai dengan
kecanggihan ponsel yang mendukungnya, terutama pada kamera depan. Karena
telah menjadi tren, maka generasi milenial tidak ingin ketinggalan zaman dan
ikut-ikutan selfie di berbagai tempat. Tren selfie ini sudah dapat diterima serta
dipandang sesuatu yang tidak aneh untuk saat ini.
No
.
1.

2.

3.

Tabel 1. Hasil Kuesioner
Pertanyaan
Seberapa sering anda melakukan selfie?
1. Sering

Jumlah
Tanggapan
29 siswi

2. Kadang - kadang
3. Jarang
Apakah tiap melakukan selfie anda menggunakan pose
kepala yang dimiringkan?
1. Ya
2. Kadang – kadang

70 siswi
61 siswi

3. Tidak
Apakah pose tersebut memberikan pengaruh kepercayaan
diri untuk mengunggah foto selfie tersebut ke media sosial?

35 siswi

1. Ya
2. Tidak

70 siswi
90 siswi

58 siswi
67 siswi

Total Sampel : 160 Siswi

Setelah melakukan observasi terhadap pose para siswi saat melakukan
selfieserta dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut, dilansir
dari artikel IDN Times, adapun mengapa pose kepala miring digemari oleh para
wanita yakni:
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1. Setiap wanita biasanya lebih memfavoritkan salah satu sisi wajahnya
Setiap wanita biasanya memiliki salah satu bagian wajah yang menjadi
favorit. Entah itu bagian kiri atau kanan. Dan untuk menonjolkan bagian wajah
yang dia sukai inilah mereka biasanya memilih pose memiringkan kepala
saat selfie. Sisi wajah yang lebih disukai itu akan terlihat lebih jelas dan mereka
pun akan merasa puas dengan hasil foto yang didapat.
2. Merasa foto yang dihasilkan menjadi tidak kaku apabila dia memiringkan
kepala
Saat memiringkan kepala, angle foto tentu menjadi berubah. Foto yang
dihasilkan tidak akan terlihat datar dan kaku, tapi akan muncul kesan estetik
yang menarik. Dari sinilah mereka suka memiringkan kepalanya saat berfoto.
Mungkin bagi laki-laki hal ini terlihat aneh dan agak mengganggu. Tapi bagi
wanita, foto dengan kepala miring itu justru memiliki nilai seni.
3. Karena sudah kebiasaan, jadi tanpa sadar selalu memiringkan kepala saat
selfie
Ada juga yang melakukan foto sambil memiringkan kepala hanya karena
kebiasaan. Mereka terbiasa dengan tingkah polah tersebut sehingga tanpa sadar
selalu mengulanginya.
4. Mengikuti para selebgram
Sebagian yang lain, tidak memiliki alasan spesifik kenapa mereka
memiringkan kepala saat selfie, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Pengaruh sosial
media dan orang-orang yang mengunggah foto di sanalah penyebabnya. Demi
bisa mendapatkan tampilan foto menarik ala selebgram, beberapa wanita ikutikutan berpose seperti mereka.
5. Beberapa wanita percaya dengan memiringkan kepala akan terlihat lebih
cantik
Ketika berfoto menghadap kamera dengan kepala lurus, mereka merasa
seluruh bagian wajahnya akan terlihat aneh. Jadi, dengan memiringkan kepala,
kecantikan mereka justru lebih terlihat.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pengaruh tingkat
kemiringan kepala wanita terhadap eksistensi diri siswi di SMA Negeri 1 Pinrang
dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Budaya selfie dikalangan sisiwi SMAN 1 Pinrang angkatan 2019 memang
sudah menjadi kebiasaan yang tidak dipungkiri, karena mereka setiap
berada dimanapun dan sedang melakukan apapun pasti selalu melakukan
selfie tanpa memandang orang disekitar.
2. Penggunaan pose kepala miring yang dilakukan ketika selfie kerap kali
dilakukan. Namun, untuk pengaruh pose tersebut dalam meningkatkan
kepercayaan diri saat mengunggag foto ke media sosial terutama
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instagram tidaklah mempengaruhi namun bagi sebagaian siswi tetap
beranggapan bahwa hal tersebut berpengaruh.
3. Ada beberapa alasan mengapa siswi kerap kali mengggunakan pose
tersebut yakni sebagai berikut: agar lebih percaya diri, lebih
memfavoritkan salah satu sisi wajahnya, terlihat tidak kaku, faktor
kebiasaan, mengikuti selebgram, sebagai trademark, angle yang dihasilkan
lebih bagus
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa merasa ingin diakui
memang boleh, tapi untuk mengunggah foto di akun instagram sebaiknya hati-hati,
karena media sosial dilihat oleh siapapun yang menggunakannya. Selfie juga dapat
mengasah potensi, dengan kepercayaan diri serta bakat yang dimiliki dan tidak kaku
dan kaget lagi melihat kamera, juga mengetahui pose-pose yang pas digunakan
untuk hal positif diantaranya : mengikuti kontes kecantikan maupun foto model.
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HUBUNGAN ANTARA HARI SEKOLAH DAN MANDI PAGI PADA SISWA SMAN 4
MERAUKE
(RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL DAYS AND MORNING BATH IN STUDENTS OF
SMAN 4 MERAUKE)
Enggal Wahyu Setiawan1, Leonora Kostantina Kaize1, Dwi Siswoyo, S.Pd.2
1Siswa SMA Negeri 4 Merauke, Provinsi Papua, Indonesia
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ABSTRACT
Morning bathing is usually done by students during school days. If there is a
school holiday, there is a shower and some do not take a bath. This study aims to
determine whether or not there is a relationship between school days and morning
bathing. This research method uses research instruments with questionnaires and
documentation guidelines. The research subjects were students of SMAN 4 Merauke,
totalling 244 people. The sample amounted to 71 people with the sampling technique
using Simple Random Sampling. Data analysis uses descriptive statistical techniques
and is presented in the form of fermentation distribution tables. To see the relationship
between two variables of school day and morning bath, Chi-Square statistical test was
performed. The results of the study showed that on the day of entering the school which
always bathed in the morning as many as 66 children, sometimes taking a morning
bath as many as 5 children. While on school holidays which always take a shower in
the morning as many as 24 children, sometimes bathing in the morning as many as 41
children and never bathing as many as 6 children. Statistical analysis obtained X 2count
= 53.777, and X2table = 5.991 then X2count> X2table so that Ho is rejected. This means that
there is a significant relationship between school days and morning bathing for
students of SMAN 4 Merauke. The value of the correlation strength = 0.52 means that
the strength of the correlation between school days and morning bathing in SMAN 4
Merauke students is quite strong.
Keywords: school day, morning bath, students
ABSTRAK
Mandi pagi biasanya di lakukan oleh siswa ketika hari sekolah. Jika libur
sekolah, ada yang mandi dan ada yang tidak mandi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara hari sekolah dan mandi pagi.
Metode Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan
pedoman dokumentasi. Subyek penelitian adalah siswa SMAN 4 Merauke yang
berjumlah 244 orang. Sampel berjumlah 71 orang dengan teknik pengambilan
sampel menggunakan Simple Random Sampling. Data analisis menggunakan
teknik statistik deskriptif dan di sajikan dalam bentuk tabel distribusi ferkuensi.
Untuk melihat hubungan dua variabel hari sekolah dan mandi pagi menggunakan
uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada hari masuk
sekolah yang selalu mandi pagi sebanyak 66 anak, kadang-kadang mandi pagi
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sebanyak 5 anak. Sedangkan pada hari libur sekolah yang selalu mandi pagi
sebanyak 24 anak, kadang-kadang mandi pagi sebanyak 41 anak dan tidak pernah
mandi pagi sebanyak 6 anak.Analisis secara statistik diperoleh nilai X2hitung =
53,774, dan nilai X2tabel = 5,991 maka X2hitung>X2tabel sehingga Ho ditolak. Hal ini
berarti ada hubungan yang signifikan antara hari sekolah dan mandi pagi pada siswa
SMAN 4 Merauke. Nilai kekuatan korelasi = 0,52 artinya kekuatan korelasi hari
sekolah dan mandi pagi pada siswa SMAN 4 Merauke bersifat cukup kuat.
Kata kunci: hari sekolah, mandi pagi, siswa

PENDAHULUAN
Pagi hari merupakan kebahagiaan dan kesenangan yang di tunggu oleh semua
orang ketika bangun tidur. Aktifitas yang utama di pagi hari adalah mandi. Mandi
pagi umumnya bermanfaat untuk membersihkan tubuh, menyehatkan tubuh dan
bersemangat sepanjang hari.
Setiap orang memiliki alasan beragam ketika melakukan aktifitas mandi pagi.
Contohnya seperti membersihkan diri, melepas penat, menghilangkan keringat,
hingga untuk meningkatkan semangat. Namun biasanya bagi kalangan siswa mandi
pagi di lakukan karena hanya akan masuk sekolah. Jika tidak masuk sekolah, ada
siswa yang tetap mandi dan ada yang tidak mandi pagi. Banyak berbagai macam
alasan bagi yang tidak mandi pagi, seperti karena malas, sibuk, dan keterbatasan air.
Selain itu terdapat berbagai macam alasan bagi yang tetap mandi, seperti karena
supaya badan bersih, badan tidak bau dan kebiasaan.
Menurut Yanis Kartini (2018) Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan,
mandi bukanlah sekedar aktifitas biasa karena nyatanya mandi pagi memiliki
banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Manfaat mandi pagi tersebut antara
lain meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, meningkatkan produktifitas,
meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kondisi kulit dan rambut,
mengurangi rasa nyeri, dan meringankan batuk. Berdasarkan uraian di atas, peneliti
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hubungan antara hari sekolah dan
mandi pagi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah siswa SMAN 4 Merauke mandi pagi jika masuk sekolah?
2. Apakah siswa SMAN 4 Merauke mandi pagi jika libur sekolah?
3. Apakah ada hubungan antara hari sekolah dan mandi pagi pada siswa SMAN 4
Merauke?
4. Berapa besar kekuatan korelasi hubungan antara hari sekolah dan mandi pagi
pada siswa SMAN 4 Merauke?
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui siswa SMAN 4 Merauke mandi pagi jika masuk sekolah.
2. Mengetahui siswa SMAN 4 Merauke mandi pagi jika libur sekolah.
3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara hari sekolah dan mandi pagi
pada siswa SMAN 4 Merauke.
4. Mengetahui besar kekuatan korelasi hubungan antara hari sekolah dan mandi
pagi pada siswa SMAN 4 Merauke.

10

Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti
yang relevan.
2. Bagi siswa SMAN 4 Merauke sebagai masukan untuk selalu hidup bersih.
3. Bagi Sekolah dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan
perilaku hidup bersih.
4. Bagi peneliti dapat mengetahui hubungan hari sekolah dengan mandi pagi.
5. Bagi pembaca dapat memberikan pengalaman dalam mencari suatu informasi
yang baru.
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini bersifat ex-post facto, karena hanya mengungkap data peristiwa
yang sudah berlangsung dan telah ada pada responden tanpa memberikan
perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang di teliti. Penelitian ini juga
menggunakan deskriftif kuantitatif.
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Merauke, jalan kartini Kabupaten
Merauke Provinsi Papua pada bulan Nopember - Desember 2018.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah 244 siswa-siswi SMA Negeri 4 Merauke.
Responden sampel di ambil menggunakan metode Simple Random Sampling, teknik
ini digunakan bila populasi di anggap homogen (sugiyono, 2013:81) dan presisi /
tingkat kesalahan 0,1. Ukuran tersebut dengan menggunakan rumus slovin sebagai
berikut:
𝑁
𝑛=
2
𝑁(𝑑 ) + 1
Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
d = presisi (0,1)
berdasarkan rumus di atas maka dihitung besarnya sampel sebagai berikut:
244
𝑛=
244(0,12 ) + 1
n = 70,93 di bulatkan menjadi 71, sehingga jumlah sampel adalah 71
responden.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah angket dan
dokumentasi. Tipe pertanyaan dalam angket yang penulis buat adalah tipe tertutup.
Pertanyaan tertutup membantu responden menjawab dengan cepat karena pilihan
jawabannya sudah tersedia dalam angket.
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Analisa Data
 Analisa Univariat
Analisa univariat di lakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari masing-masing
variabel. Data di sajikan secara deskriptif dan di sajikan dalam bentuk tabel
distribusi ferkuensi.
 Analisa Bivariat
Untuk melihat hubungan dua variabel hari sekolah dan mandi pagi menggunakan
uji statistik Chi-Square.
∑(𝑓0 − 𝑓𝑒 )2
𝑥2 = [
]
𝑓𝑒
Dimana :
X2
= nilai chi-kuadrat
fe
= frekuensi yang di harapkan
f0
= frekuensi yang di peroleh
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠×𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
fe
=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
Nilai yang di gunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan dua variabel adalah:
Jika X2hitung ≤ X2tabel , maka Ho diterima.
Jika X2hitung > X2tabel , maka Ho ditolak.
 Ho diterima berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hari
sekolah dengan mandi pagi.
 Ho ditolak berarti terdapat hubungan yang signifikan antara hari sekolah
dengan mandi pagi.
Kekuatan korelasi dari koefisien kontingensi (C)
𝐶=√

𝑥2
𝑥2 + 𝑛

Kategori kekuatan korelasi
0,00 – 0,20
= Sangat lemah
0,21 – 0,40
= Lemah
0,41 – 0,60
= Cukup kuat
0,61 – 0,80
= Kuat
0,81 – 1,00
= Sangat kuat
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, diperoleh data-data sebagai
berikut. Berdasarkan Tabel 1. Menunjukan bahwa responden siswa laki-laki
sebanyak 34 anak (47,89%), siswa perempuan sebanyak 37 anak (52,11%), dan
total responden sebanyak 71 anak.
Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa siswa laki-laki yang selalu mandi
pagi jika masuk sekolah sebanyak 31 anak (43,66%), dan kadang-kadang mandi
pagi sebanyak 3 anak (4,23%). Sedangkan siswa perempuan yang selalu mandi pagi
sebanyak 35 anak (49,30%), dan kadang-kadang mandi pagi sebanyak 2 anak
(2,82%). Adapun total yang menjawab selalu mandi pagi jika masuk sekolah
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sebanyak 66 anak (92,96%), dan kadang-kadang mandi pagi sebanyak 5 anak
(7,04%).
Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin
F
%
Laki-laki
34
47,89
Perempuan
37
52,11
Total
71
100

Jenis
Kelamin

Tabel 2. Distribusi mandi pagi jika masuk sekolah
Selalu
Kadang-kadang
Tidak pernah

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

Laki-laki

31

43,66

3

4,23

-

-

34

47,89

Perempuan

35

49,30

2

2,82

-

-

37

52,11

Total

66

92,96

5

7,04

-

-

71

100

Berdasarkan Tabel 3. menunjukan bahwa jika libur sekolah siswa laki-laki
yang selalu mandi pagi sebanyak 8 anak (11,27%), kadang-kadang mandi pagi
sebanyak 24 anak (33,80%), dan tidak pernah mandi pagi sebanyak 2 anak (2,81%).
Sedangkan siswa perempuan yang selalu mandi pagi sebanyak 16 anak (22,54%),
kadang-kadang mandi pagi sebanyak 17 anak (23,94%), dan tidak pernah mandi
sebanyak 4 anak (5,63%).

Jenis
Kelamin
laki-laki
perempuan
Total

Tabel 3. Distribusi mandi pagi jika libur sekolah
Selalu
Kadang-kadang
Tidak pernah

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

8
16
24

11,27
22,54
33,80

24
17
41

33,80
23,94
57,75

2
4
6

2,82
5,63
8,45

34
37
71

47,89
52,11
100

Uji Hipotesis Penelitian
Berdasarkan Tabel 4. menunjukan bahwa pada hari masuk sekolah yang
selalu mandi pagi sebanyak 66 anak, kadang-kadang mandi pagi sebanyak 5 anak.
Sedangkan pada hari libur sekolah yang selalu mandi pagi sebanyak 24 anak,
kadang-kadang mandi pagi sebanyak 41 anak dan tidak pernah mandi pagi
sebanyak 6 anak. Dari hasil analisa statistik dengan menggunakan uji Chi Square,
diperoleh nilai X2hitung = 53,774, sedangkan nilai X2tabel = 5,991 pada taraf signifikan
0,05 dan derajat kebebasan (dk) 2. Hal ini berarti bahwa nilai X2hitung>X2tabel maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara hari
sekolah dan mandi pagi. Nilai kekuatan korelasi = 0,52 artinya bersifat cukup kuat.
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Tabel 4. Crostabulation hari sekolah dan mandi pagi
Mandi Pagi
Hari Sekolah
Total
Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah
Masuk Sekolah
66
5
0
71
Libur Sekolah
24
41
6
71
Total
90
46
6
142
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pada hari masuk sekolah yang selalu mandi pagi sebanyak 66 anak, kadangkadang mandi pagi sebanyak 5 anak.
2. Pada hari libur sekolah yang selalu mandi pagi sebanyak 24 anak, kadangkadang mandi pagi sebanyak 41 anak dan tidak pernah mandi pagi sebanyak 6
anak.
3. Ada hubungan yang signifikan antara hari sekolah dan mandi pagi pada siswa
SMAN 4 Merauke, secara statistik nilai X2hitung = 53,774, nilai X2tabel = 5,991 maka
X2hitung>X2tabel sehingga Ho ditolak.
4. Nilai kekuatan korelasi = 0,52 artinya kekuatan korelasi hari sekolah dan mandi
pagi pada siswa SMAN 4 Merauke bersifat cukup kuat.
Saran
Penelitian ini perlu dikembangkan dan di sempurnakan lebih lanjut dengan
melibatkan seluruh warga sekolah seperti guru dan karyawan sekolah.
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ANTARA CANDU DAN RINDU AROMA KOTORAN PADA TEPIAN KUKU IBU
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(BETWEEN ADDICTION AND MISSING THE SMELL OF TOENAILS)
Fauziah Listiana Putri¹ dan Priesta Mayestika Karunia Devi 1, Titik Nur Aini, S.Sos.2
1Siswa SMA Negeri 1 Klaten, Jawa Tengah, Indonesia
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ABSTRACT
Habit is an action that is done repeatedly and also an unvolunteery respond that are
done without thinking. One of the habit in the society is cutting a nail. Cutting nail is a
normal thing that everybody does, but the unique things from cutting nail is when we
smell our underside of toenails smell. That is why we are doing a research with the title
“BETWEEN ADDICTION AND MISSING THE SMELL OF TOENAILS”. The purpose of this
research was to know whether a teenager likes to smell their toenails smell, to know
the reason why and also to educate about how to clean up the underside of toenails to
prevent us from sickness. This research is also useful to prove that not only us and the
reader that likes to smell the toenails smell. Research method that were used was a
questionnaire in the google form and distributed through whatsapp and other social
media. The subject of this research was 125 respondents with the range of age between
15 until 18 years old. The result of this research shows that: 1) The intensity of cutting
nail is different among people depend on the growth of nails and the needs of each
person. 2) Almost everyone clean up the dirt on their toenails. 3) Almost all respondent
smell their toenail’s smell. 4) Most of the respondent smells their toenail because of
their curiousity. 5) Most of the respondent smells their toenail from their cutted nail.
6) The habit of smelling the toenail’s mostly caused by their own action that then turns
into habit. Smelling the toenail’s smell can be addictive and after a while could become
a habit. This thing cannot be classified as weird, because most of the respondents had
or maybe often do this activity. So that, this habit is not some taboo things in the
society. Lastly, keeping our nails clean is very important and we also have to learn
more about how to cut our nails and how to keep it clean correctly and safely.
Keywords: Nails, Toenail, Smell, Habit, Cutting Nails, Unique
ABSTRAK
Kebiasaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulangulang dan merupakan respon dari perilaku tanpa melalui proses berpikir lagi. Salah
satu kebiasaan yang ada di masyarakat adalah memotong kuku. Memotong kuku
merupakan hal yang wajar dilakukan oleh semua orang, akan tetapi yang
membuatnya unik adalah ketika memotong kuku ibu jari kaki dan sekaligus
menciumi aroma pada kotoran yang berada pada tepiannya.
Oleh karena itu, kami membuat penelitian yang berjudul “Antara Candu dan Rindu
Aroma Kotoran pada Tepian Kuku Ibu Jari Kaki”. Penelitian ini bertujuan untuk
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mengetahui apakah remaja juga senang menciumi aroma kotoran di tepi kuku ibu
jari kaki dan mengetahui alasan serta cara membersihkan kotoran kuku agar tidak
menimbulkan penyakit. Penelitian ini juga bermanfaat untuk membuktikan bahwa
sebenarnya tidak hanya kami dan pembaca saja yang senang menciumi aroma
kotoran kuku kaki tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode
survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form yang disebarkan
melalui whatsapp dan grup-grup media sosial lain. Subjek penelitian yang kami
dapat dari menyebar kuesioner adalah sebanyak 125 respoden pada rentang usia
15-18 tahun dengan objek penelitian mengenai kebiasaan mencium aroma kotoran
kuku kaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Intensitas memotong kuku
setiap orang berbeda-beda karena waktu tumbuh kuku berbeda dan disesuaikan
kebutuhan masing-masing. 2) Hampir setiap orang membersihkan kotoran di kuku
ibu jari kaki. 3) Sebagian besar responden juga mencium aroma khas kotoran kaki
tersebut. 4) Kebanyakan responden yang mencium aroma kotoran tersebut
dikarenakan penasaran. 5) Kebanyakan responden mencium aroma kotoran kuku
kaki melalui potongan kuku tersebut. 6) Kebiasaan mencium aroma khas kotoran
kaki tersebut lebih banyak muncul dari perbuatan diri sendiri kemudian berubah
menjadi kebiasaan. Kegiatan mencium aroma khas kotoran di tepi kuku ibu jari kaki
bisa membuat orang kecanduan dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Hal ini
tidak bisa disebut aneh lagi karena sebagian besar responden juga pernah atau
bahkan sering melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan ini bukan
hal yang tabu lagi di masyarakat. Kemudian, menjaga kebersihan kuku juga sangat
penting dan kita harus memperhatikan cara memotong dan membersihkan kuku
dengan benar dan aman.
Kata kunci: Kuku, Kuku Ibu Jari Kaki, Aroma, Kebiasaan, Memotong Kuku, Unik

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beribu pulau yang
sangat mengagumkan. Hal itu membuat Indonesia memiliki banyak keunikan.
Keunikan itu salah satunya datang dari warga negaranya sendiri. Menurut usia,
warga negara Indonesia dapat digolongkan menjadi balita, kanak-kanak, remaja,
dewasa, lansia, dan manula. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa
transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya
dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau
awal dua puluh tahun. Kemudian, usia remaja juga dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu remaja awal (12-15 tahun), remaja pertengahan (15-18 tahun), dan remaja
akhir (18-21 tahun).
Pada masa remaja ini, para remaja sedang mengalami masa peralihan dari
kanak-kanak ke dewasa. Selain itu, para remaja juga sedang dalam masa produktif
dan senang mencoba melakukan berbagai hal yang baru. Terkadang, mereka juga
memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik dan terkesan tabu untuk dibicarakan. Akan
tetapi kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah menjadi rutinitas dan memiliki
kepuasan tersendiri jika telah selesai melakukannya.
Kebiasaan adalah perbuatan seharihari yang dilakukan secara berulangulang dalam hal yang sama, sehingga menjadi adat kebiasaan dan ditaati oleh

16

masyarakat (Asih, 2010). Perbuatan digolongkan menjadi kebiasaan ketika
perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, tanpa melalui proses berpikir,
sebagai tanggapan atau respon terhadap sesuatu, dan umumnya adalah perbuatan
sehari. Perilaku yang digolongkan kebiasaan minimal harus memenuhi persyaratan
tersebut.
Salah satu kebiasaan yang sudah lazim dilakukan masyarakat adalah
memotong kuku. Pertumbuhan kuku terjadi sepanjang manusia masih hidup. Pada
manusia usia muda, kuku tumbuh lebih cepat dibandingkan pada usia lanjut dan
pertumbuhan kuku jari tangan dalam satu minggu rata-rata 0,5-1,5 mm empat kali
lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki dan kecepatan pertumbuhan kuku kaki
sepertiga dari kecepatan pertumbuhan kuku tangan, kuku tangan tumbuh sekitar
0,1 mm perhari atau sekitar 0,004 inchi perhari dan itu berarti kuku tumbuh
sebanyak 0,12 inchi dalam sebulan. Biasanya sekitar 1 cm dalam 3 bulan,
pembaruan total kuku jari tangan 170 hari dan kuku kaki 12-18 bulan. Memotong
kuku juga turut berperan dalam menjaga kebersihan badan.
Saat kita memotong kuku kaki, kebanyakan dari kita juga turut
membersihkan kotoran yang berada di tepian kuku pada ibu jari kaki. Kotoran
tersebut memiliki aroma yang khas, sehingga terkadang kita merasa penasaran dan
ingin mencium aroma nya. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa aromanya tidak
sedap, bagi beberapa orang hal tersebut malah menjadi suatu kebiasaan ketika
memotong kuku kaki. Entah itu mencium dari potongan kuku ibu jari kaki atau
mencium dari gunting kuku. Padahal jika dibicarakan pada khalayak umum,
kegiatan ini bisa dibilang cukup jorok dan menjijikkan.
Menurut KBBI kata menjijikkan berasal dari kata dasar jijik yang berarti
tidak suka melihat (mual dan sebagainya) karena kotor, keji, dan sebagainya. Oleh
karena itu, kami membuat suatu penelitian yang berjudul “Antara Candu dan Rindu
Aroma Kotoran pada Tepian Kuku Ibu Jari Kaki” yang bertujuan sebagai berikut :
 Mengetahui apakah dikalangan remaja rentang usia 15-18 tahun sering
melakukan kegiatan menciumi aroma kotoran pada tepian kuku ibu jari kaki
 Mengetahui alasan dan bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut
 Mengetahui bagaimana cara membersihkan kuku yang baik dan aman
Penelitian ini juga bermanfaat untuk membuktikkan bahwa sebenarnya
tidak hanya kami saja atau para pembaca yang senang menciumi aroma dari kotoran
pada tepian kuku ibu jari kaki ketika sedang memotong kuku.
METODE PENELITIAN
Penelitian dan penyusunan karya tulis ini dilakukan pada bulan Oktober
hingga Desember 2018. Penyebaran kuesioner pada hari Jum’at, 26 Oktober 2018
dalam bentuk google form yang disebarkan melalui status whatsapp dan juga grupgrup pada sosial media yang berisi calon responden dengan rentang umur 15-18
tahun atau usia remaja pertengahan. Alasan kami menggunakan platform online
adalah disamping memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang, juga dilihat
dari keefisienan waktu serta para calon responden yang ditargetkan para remaja ini
lebih tertarik untuk mengisi kuesioner tersebut melalui handphone mereka masing-
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masing. Hal ini juga turut menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan
kertas.
Dalam penelitianini, lingkup objek penelitian sesuai dengan permasalahan
yang akan diteliti yaitu mengenai kebiasaan mencium aroma kotoran di tepian kuku
ibu jari kaki. Adapun secara lebih spesifiknya, yaitu : (1) Intensitas memotong kuku
(2) Membersihkan kotoran di kuku jempol kaki (3) Mencium aroma kotoran tepian
kuku jempol kaki (4) Alasan mencium aroma kotoran kuku jempol kaki (5) Dari
mana mencium aroma itu, dan (6) Dari mana mencontoh perbuatan mencium aroma
kotoran kuku kaki.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei atau angket dengan metode
penelitian yang bersifat kuantitatif. Tujuan kami menggunakan penelitian survei
adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara mendetail tentang
latar belakang serta sifat atau karakter khas dari kebiasaan mencium aroma kotoran
kuku kaki.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode
kuesioner, lebih tepatnya kombinasi antara angket terbuka dan tertutup. Jadi
disamping menyediakan pilihan, kami juga menyediakan ruang untuk menjawab
apabila jawaban responden tidak sesuai pada pilihan. Sedangkan metode analisis
data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, dimana kami akan menjelaskan
data kuantitatif yang telah diperoleh dan menarik kesimpulannya.
Ada dua jenis sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan
kebiasaan seseorang mencium kotoran di tepi ibu jari kaki saat memotong kuku.
Untuk memperoleh data tersebut kami menyebarkan kuesioner online pada sosial
media yang kami miliki. Kemudian temanteman kami yang memiliki rentang umur
15-18 tahun akan ikut membantu mengisi kuesioner tersebut. Dari kegiatan ini kami
memiliki 125 responden yang akan didapatkan datanya untuk kemudian diolah dan
akan dibahas lebih rinci lagi.
Data sekunder kami peroleh dari buku, brosur dan artikel yang kami dapat
dari website yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam hasil penelitian kali ini
kami olah dalam bentuk diagram lingkaran yang berisi hasil data yang sudah
dikonversi ke dalam bentuk persen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei dengan
menyebarkan kuesioner secara online kepada khususnya remaja dengan rentang
usia 15-18 tahun. Dalam penyebaran kuesioner kali ini kami mendapat sebanyak
125 responden. Total item pernyataan dalam kuesioner sebanyak 6 item
pertanyaan. Berikut merupakan hasil data yang diperoleh dari kuesioner.
Dalam gambar I terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan “Berapa
kali anda memotong kuku kaki dalam satu bulan?” Dengan demikian dapat dilihat
bahwa jawaban yang memiliki presentase paling tinggi adalah jawaban lainnya
dimana jawaban tersebut dapat diisi sendiri oleh para responden. Terdapat
responden yang mengisi 4 kali dalam satu bulan, tidak menentu, menunggu kuku
kaki panjang, dan lain-lain. Maka dapat diketahui bahwa intensitas pemotongan
kuku kaki pada setiap orang berbeda-beda dan kebanyakan orang tidak
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menjadwalkannya. Memotong kuku kaki dapat disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing orang. Mengingat waktu tumbuhnya kuku kaki setiap orang yang
juga berbeda-beda

Gambar 1. Intensitas Memotong Kuku Kaki Dalam Satu Bulan
Dalam gambar II terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan
“Apakah ketika memotong kuku kaki Anda juga turut membersihkan kotoran yang
biasanya terdapat pada tepian kuku ibu jari kaki?”. Dari 125 responden, sebanyak
122 responden menyatakan iya dan terdapat 3 orang responden menyatakan tidak.
Sehingga dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden membersihkan
kotoran yang ada pada tepian kuku ibu jari kaki ketika memotong kuku. Dengan
diketahuinya hal tersebut, maka perlu disosialisasikan juga bagaimana cara
membersihkan kotoran tersebut agar tidak menimbulkan penyakit dan tentunya
secara benar.

Gambar 2. Ketika Memotong Kuku Kaki Disertai Membersihkan Kotoran Pada Ibu
Jari Kaki
Dalam gambar III terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan
“Apakah setelah membersihkan kotoran tersebut lalu dicium aromanya?”Dari data
tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 23 responden memilih jawaban iya. Hal
tersebut berarti responden selalu mencium aroma tersebut setiap kali memotong
kuku ibu jari kaki dan membersihkan kotorannya. Lalu, 63 responden memilih
jawaban kadang-kadang. Hal tersebut berarti responden terkadang mencium aroma
tersebut ketika membersihkan kotoran pada tepian kuku ibu jari kaki dengan
intensitas yang lebih sering. Kemudian, 21 orang responden menjawab jarang. Hal
tersebut berarti responden terkadang mencium aroma tersebut ketika
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membersihkan kotoran pada tepian kuku ibu jari kaki dengan intensitas yang lebih
sedikit setiap kali memotong kuku kaki. Dan 18 orang responden tidak pernah
mencium aroma kotoran yang terdapat pada tepian kuku ibu jari kaki ketika mereka
memotong kuku kaki.

Gambar 3.Setelah Kotoran Dibersihkan Lalu Dicium Aromanya
Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban tertinggi terdapat pada
jawaban kadang-kadang dengan presentase 50%. Sehingga, sebagian dari
responden terkadang mencium aroma kotoran dari tepian kuku ibu jari kaki
tersebut dengan intensitas yang lebih sering setiap ka li memotong kuku kaki.

Gambar 4.Alasan Mencium Aroma Tersebut
Dalam Gambar IV terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan
“Alasan Anda mencium aroma itu karena apa?” Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa jawaban dengan presentase tertinggi adalah karena penasaran. Oleh karena
itu, terlihat bahwa kebanyakan orang mencium aroma kotoran di tepi kuku ibu jari
kaki adalah karena alasan penasaran. Selain itu kita dapat juga mengetahui bahwa
terdapat beberapa responden yang menganggap aroma tersebut unik dan
membuatnya ingin mencium aroma tersebut walaupun sudah tau bagaimana
aromanya. Dan lama kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan.
Dalam Gambar V terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan “Dari
mana anda mencium aroma itu?” Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
beberapa responden yang menjawab lainnya. Lainnya dapat diisi sendiri oleh para
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responden dan beberapa responden mengatakan bahwa mereka senang menciumi
aroma tersebut dari segala sumber yang disebutkan, dengan kata lain tidak
menentu. Kemudian jawaban yang mendapat presentase paling tinggi adalah dari
potongan kuku ibu jari kaki. Akan tetapi, perbandingan presentase hasil semua
jawaban juga memiliki selisih yang sedikit dan hampir sama rata.

Gambar 5.Mencium Aroma Tersebut dari Mana
Dalam Gambar VI terdapat hasil data yang diperoleh dari pertanyaan “Dari
manakah anda mencontoh perbuatan mencium aroma kotoran kaki?” Dari data
diatas dapat diketahui bahwa jawaban dengan presentase tertinggi adalah dari diri
sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan menciumi aroma kotoran pada
tepian kuku ibu jari kaki lebih banyak datangnya dari diri sendiri.

Gambar 6.Mencontoh Perbuatan Mencium Aroma Kotoran Kaki dari Mana
Dari beberapa data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden
membersihkan kotoran pada tepian kuku ibu jari kaki ketika memotong kuku.
Ketika memotong kuku kaki dan membersihkan kotoran pada kuku ibu jari kaki
harus dilakukan secara baik dan benar, sehingga tidak akan menimbulkan infeksi,
menyakiti kaki kedepannya, menimbulkan aroma kaki, serta penyakit lainnya.
Dibawah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merawat kuku
agar tetap sehat menurut artikel kesehatan yang telah kami baca, lalu kami
simpulkan sebagai berikut:
1. Memotong kuku kaki dengan bentuk lurus atau tidak mengikuti bentuk
kuku (melengkung). Hal tersebut dapat mengakibatkan kuku tumbuh ke
dalam dan melukai daging.
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2. Merendam kaki dengan air hangat yang dicampur dengan sabun
antibakteri. Hal ini dapat membantu merawat kuku kaki agar tidak rusak
dan aroma. Selain itu, dapat membersihkan kuku kaki dari kotoran juga
dengan menyikat perlahan area bawah kuku dan tepian kuku.
3. Mengindari mengorek kuku terlalu dalam dan kasar karena bisa
menyebabkan infeksi.
4. Memastikan kuku tetap pendek dan merawatnya 1-2 kali dalam seminggu.
5. Mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk memotong dan merawat kuku
sebelum digunakan.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
intensitas memotong kuku terutama kuku kaki pada setiap orang berbeda-beda. Hal
ini kembali pada kebutuhan pribadi masing-masing orang. Hampir semua
responden menyatakan bahwa ketika mereka memotong kuku kaki, mereka juga
membersihkan kotoran yang biasanya ada pada tepian kuku ibu jari kaki.
Dalam kebiasaan sehari-hari kami saat memotong kuku kaki, kami sendiri
sering meciumi aroma dari kotoran pada tepian ibu jari kaki yang selesai
dibersihkan. Walaupun kami tahu bahwa aroma nya tidak begitu sedap. Sehingga
hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kami “Apakah hanya kami yang
melakukan hal aneh tersebut?”. Dan menurut hasil penelitian, nyatanya sebanyak
85% responden juga melakukan hal tersebut walaupun dengan intensitas yang
beragam pula. Sama seperti kami, sebagian responden menyatakan bahwa mereka
melakukan hal itu karena rasa penasaran yang berasal dari dalam dirinya sendiri.
Dan dalam mencium aroma tersebut bisa melalui berbagai cara seperti, dengan
mencium kakinya langsung, dengan mencium kotorannya melalui gunting kuku, dan
yang lainnya.
Maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah kegiatan mencium aroma
kotoran pada tepian kuku ibu jari kaki ini bisa membuat seseorang kecanduan dan
lama-lama menjadi kebiasaan. Dan juga hal ini tidak bisa disebut aneh lagi, karena
sebagian besar responden yang merupakan remaja dengan rentang usia 15-18
tahun pernah melakukan hal yang sama. Apalagi setelah melakukan hal tersebut
dapat menimbulkan kepuasan tersendiri bagi kami. Selain itu, menjaga kebersihan
dan kesehatan kuku sangat penting, sehingga terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan. Seperti cara memotong dan juga membersihkan kuku yang benar dan
aman.
Saran
Menurut kesimpulan yang didapat, kami dapat memberikan beberapa saran:
1. Untuk penelitian selanjutnya agar memiliki responden yang lebih banyak
lagi dan menyebar di berbagai daerah, agar data semakin valid.
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2. Untuk pembaca yang memiliki kebiasaan yang sama dengan penelitian
kami. Jangan berkecil hati kawan! Karena bukan kamu saja yang
mengalaminya.
3. Untuk kita semua, sebaiknya sedari sekarang lebih memperhatikan halhal
sekecil apapun. Seperti kuku yang sebenarnya harus mendapatkan
perhatian yang lebih juga.
4. Sebaiknya kita terus berusaha bertukar pikiran dengan orang lain dengan
jalan diskusi lalu menuliskannya. Dengan itu maka otak kita akan terbiasa
untuk berpikir secara kreatif, kritis, dan inovatif.
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ABSTRACT
Current technological developments bring many changes to various groups in
society. Of course in this modern age, technological developments that occur have made
a number of people unconsciously affected in their use. An example is the use of social
media among students. Social media that students often use one of them is the
WhatsApp application. This application can certainly be used as a communication
medium and can send messages instantly to the recipient of the message. Although
messages sent instantaneously do not mean that the recipient will reply to messages
sent instantly. From this, we conducted a study that aimed to find out the perceptions
of students where the old message was answered by the recipient. We conduct data
collection through questionnaires filled out by respondents. The results we divided the
response into three groups. Positive that we mean is the response of someone who can
accept the old reason someone is replying to a message while the negative that we mean
is the response of someone who does not accept any of the reasons for the person who
replies to the message for a long time and seems unwilling to know. Neutral is a
response where someone feels normal or tries to accept even if they seem torefuse.
Keywords: social media, students, technology, questionnaires, WhatsApp
ABSTRAK
Perkembangan teknologi sekarang ini membawa banyak perubahan
terhadap berbagai kalangan di masyarakat. Tentunya di zaman yang modern ini,
perkembangan teknologi yang terjadi membuat sejumlah kalangan secara tidak
sadar telah terpengaruh dalam penggunaannya. Contohnya adalah penggunaan
media sosial pada kalangan pelajar. Media sosial yang sering pelajar gunakan satu
diantaranya adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini tentunya dapat dijadikan sebagai
media komunikasi dan dapat mengirim pesan secara instan ke penerima pesan.
Walaupun pesan yang dikirimkan secara instan tidak berarti bahwa penerima akan
membalas pesan yang dikirimkan secara instan. Dari hal tersebut, kami melakukan
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa dimana pesan yang
dikirimkan lama dibalas oleh penerima tersebut. Kami melakukan pengumpulan
data melalui kuisioner yang diisi oleh responden. Hasilnya kami kelompokan menjadi
positif lainnya merespon negatif ataupun netral. Positif yang kami maksudkan adalah
tanggapan seseorang yang dapat menerima alasan lamanya seseorang membalas
pesan. Negatif yang kami maksudkan adalah tanggapan seseorang yang tidak
menerima alasan apapun itu untuk orang yang lama membalas pesan tersebut dan
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terkesan tidak mau tahu. Netral adalah tanggapan dimana seseorang merasa biasa
saja atau berusaha menerima walaupun terkesan menolak.
Kata kunci: media sosial, pelajar, teknologi, kuisioner, WhatsApp
PENDAHULUAN
Di zaman millenial ini, perkembangan teknologi informasi membawa sebuah
perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku
masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada.
Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai suku, ras, dan
agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari
berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan
menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan
menyampaikan informasi ke publik.
Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat
ini sudah berkembang sangat cepat sehingga tanpa disadari sudah sangat
mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dan yang paling populer di kalangan
peserta didik adalah media sosial sebagai salah satu alat komunikasi. Peran media
sosial dalam dunia pendidikan sudah tidak terelakan lagi dan sudah menjadi bagian
dalam pembelajaran baik di kalangan peserta didik sebagai media komunikasi atau
hanya sebagai obrolan dengan sesama teman dan sumber belajar yang bisa didapat
di luar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan kita akan melihat bagaimana
penggunaan media sosial secara umum. Akses terhadap media menjadi salah satu
kebutuhan primer pada setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan
informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang
berbeda, kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat perangkat yang diproduksi oleh industri teknologi informasi seperti menghadirkan
”dunia dalam genggaman”. Menurut data terbaru dari We Are Social, pengguna
internet aktif di seluruh dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun,
jumlah pengguna internet bertumbuh hingga 7,6%. Pertumbuhan penggunaan
internet ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna media sosial dan
mobile. Menurut laporan yang sama, pengguna media sosial aktif kini mencapai 2,2
miliar sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. Menariknya, pertumbuhan
yang paling signifikan ditunjukkan oleh pengguna yang mengakses media sosial
melalui platform mobile. Pengguna jenis ini bertumbuh hingga23,3%.
Dalam sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh We Are Social dan
Hootsuite, terungkap bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar mengunjungi
media sosial. Tercatat setidaknya kini ada sekira 130 juta masyarakat Indonesia yang
aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya.
Dalam laporan ini juga terungkap jika pada Januari 2018, total masyarakat Indonesia
sejumlah 265,4 juta penduduk sedangkan penetrasi penggunaan internet mencapai
132,7 juta pengguna. Jika membandingkan antara jumlah pengguna internet dengan
pengguna media sosial, ini berarti sekitar 97,9 pengguna internet di Indonesia sudah
menggunakan media sosial. Sedangkan jika dibandingkan dengan total penduduk
Indonesia, ini berarti sekira 48 persen penduduk Indonesia telah mencicipi media
sosial. Dalam data ini juga terlihat jika sekira 120 juta pengguna, atau sekira 92%
dari total pengguna media sosial datang dari perangkat mobile. Tentu saja, jumlah ini
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merupakan jumlah yang sangatbesar.
Sementara itu, Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak
digunakan dengan angka mencapai hampir 1,5 miliar. Ada banyak jenis - jenis media
sosial yang perlu diketahui, banyak sumber terutama liputan media maupun kajian
literatur yang membagi jenis media sosial. Di antaranya, yaitu media jejaring sosial
(social networking), jurnal online (blog), jurnal online sederhana atau termasuk
konsekuensi atau efek hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Hal ini seperti
dikatakan oleh Rulli Nasrullah, bahwa situs jejaring media sosial yang paling populer,
media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain.
Interaksi bukan hanya pada teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin
menarik perhatian orang lain. Memungkinkan untuk berbagi informasi apa yang
sedang terjadi. Keberadaan media sosial itu memang menuntut masyarakat tidak
terkecuali para peserta didik untuk mengikuti tren perkembangan zaman khususnya
di bidang komunikasi.
Keberadaan media sosial telah banyak membawa pengaruh dan perubahan
terhadap cara seseorang dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan bahwa pengguna
di Internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut 95%
menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Berdasarkan data tersebut,
masyarakat Indonesia berhubungan akrab dengan media sosial, tiada hari tanpa
mengakses media sosial, sehingga media sosial menjadi candu bagi sebagian
masyarakat. Digital natives sebagai generasi yang melek teknologi menggunakan
media sosial untuk mengekspresikan dirinya, membentuk grup, melakukan
networking, dan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Salah satu media sosial yang
saat ini tengah ramai digunakan olehdigital natives adalah aplikasi WhatsApp.
WhatsApp merupakan sebuah aplikasi sebagai pengirim pesan secara instan dengan
jaringan internet yang dapat digunakan pada smartphone, tablet, dan komputer.
Hingga saat ini WhatsApp sebagai layanan pesan instan terpopuler di dunia yang
pada tahun 2017 telah mencapai 1,3 miliar pengguna aktif setiap harinya. Di
Indonesia sendiri pada Januari 2017, pengguna WhatsApp mencapai 35,8 juta yang
berada pada posisi kedua setelah Google Pl. Terdapat sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Pranajaya Patah Syarifhidayat dan Hendra Wicaksono di MTS Al
Muddatsiriyah dan MTS Jakarta Pusat menyatakan bahwa 70% siswa menguasai
penggunaan WhatsApp, 57% menyatakan bahwa WhatsApp bermanfaat. Paling tinggi
adalah nilai untuk pernyataan bahwa WhatsApp tidak mempengaruhi nilai belajar
yakni91%.
Dari penelitian di atas dapat dikatakan bahwa di kalangan pelajar pun
banyak yang menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Pesan yang dikirim melalui
aplikasi WhatsApp ini pun dengan mudahnya diterima oleh penerima pesan. Namun,
cepat atau tidaknya pesan tersebut diterima ataupun dibalas itu bergantung pada
penerima pesan. Terkadang terdapat orang yang mempersepsikan orang yang lama
membalas pesan dengan kata - kata yang terkesan positif, negatif ataupun netral.
Maka dari itu, kami melakukan penelitian “Persepsi Siswa Terhadap Pesan Whatsapp
yang Lama Dibalas”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi seperti
apakah yang dipikirkan oleh siswa tersebut ketika pesan yang dikirimnya itu lama
dibalas oleh penerima.
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METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Pada bagan di atas merupakan serangkaian bahan yang kami gunakan dalam
penelitian. Kami melakukan pengumpulan data yang berkaitan tentang faktor –
faktor penyebab lamanya pesan aplikasi WhatsApp tersebut dibalas.
Pengumpulannya datanya kami melihat dari keseharian siswa/i SMA Santo Paulus
Pontianak. Dari situlah kami menemukan faktor – faktornya, yaitu sibuk belajar
ulangan, pacaran, tidak ada paket internet, dan malas. Dari keempat faktor tersebut
kami melakukan kegiatan wawancara melalui kuisioner melalui aplikasi Google
Formulir dimulai sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai 28 Desember 2018 yang
diisi oleh beberapa siswa/i SMA Santo Paulus Pontianak selaku objek penelitian
kami. Kemudian didapatlah sejumlah enam belas responden yang merespon
kuisioner kami. Kami melakukan reduksi data, namun ternyata semua respon dari
responden sangat penting sehingga tidak ada satu pun respon yang kami reduksi.
Kemudian kami menyajikan empat faktor tersebut dalam bentuk grafik yang akan
terbagi menjadi responpositif, netral ataupun negatif. Kami menarik kesimpulan dari
penelitian ini melalui hasil dari kuisioner yang diisi oleh enam belas responden.
Kesimpulan bahwa dari keempat pertanyaan yang kami ajukan bahwa tanggapan
setiap responden itu sendiri memiliki keunikan sendiri dari cara mereka
mengemukakan persepsinya.

Gambar1. Diagram Alir Alur Penelitian
Metode
Penelitian yang kami lakukan menggunakan aplikasi Google Formulir
sebagaimana
tertera
pada
tautan
yang
kami
cantumkan,
yaitu
https://goo.gl/forms/HvgfPXb8DG3hFtq63. Waktu penelitiannya bertepatan pada
tanggal 27 Desember 2018-28 Desember2018.
Metode yang kami lakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati
(Bogdan & Biklen, S: 1992). Dengan pendekatan secara kualitatif ini mampu
menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang
dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu
dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh,
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komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan memberi
sejumlah pertanyaan melalui kuisioner yang nantinya akan ditanggapi oleh enam
belas responden. Enam belas responden ini tentunya juga pengguna aktif aplikasi
WhatsApp. Sebagai pengguna aplikasi WhatsApp ini, responden tentunya sering
mengalami kejadian dimana pesannya lama dibalas oleh penerima pesannya. Para
responden ini memberikan pendapat mereka dalam bentuk kata – kata yang dapat
mencerminkan kepribadian seorang responden itu sendiri. Maka dari itu, tujuan
kami menggunakan metode kualitatif ini adalah mengetahui berbagai macam
persepsi dari berbagai responden dalam menjawab kuisioner penelitian kami.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tanggapan responden dalam kategori:
1) Sibuk Belajar Ulangan
Terkumpul beberapa respon yang diberikan oleh siswa/i SMA Santo Paulus
mengenai hal tersebut. Tanggapan responden pada kategori Sibuk Belajar Ulangan
cenderung monoton. Namun kebanyakan responden menanggapinya secara positif,
yaitu saya merasa marah; saya harap maklum; saya merasa marah tapi biasa saja; :o; saya merasa kesal tapi saya dapat memahaminya; memakluminya kalau dia
memang sibuk belajar ulangan;menurut ak sii itu wajar laa, karna ada org yg lagi
belajar ituu pasti lama balas chat nya karna orang itu ga megang hp saat belajar; b
aja; sabar aja, yg penting ntr di bales; kemungkinan orang tersebut tidak pegang hp,
terlalu fokus untuk belajar; bisa dimaklumi selama ada dibalas, namun sebaiknya
jangan terpaku saat belajar, tetapi perlu juga mengecek ponsel agar dapat
mengetahuinya ada/tidak pesan yang perlu dibalas segera; biasa aja; biasa aja.; dia
lebih mementingkan belajar daripada hpnya; biasa aja, mau belajar kok dilarang;
bisa saja terjadi karena orang yang sibuk belajar cenderung tidak bermain
handphone untuk meningkatkan kefokusan saatbelajar.
2) Pacaran
Terdapat beberapa tanggapan responden dalam kategori orang tersebut
sedang pacaran sangat beragam dan terkesan lucu, namun memiliki maksud
tersirat. Tanggapan responden adalah kesal, karena harus pentingkan teman
dibanding pacar; semoga kena azab; ha kalau ini kesel sih, karena harus pentingkan
teman donk dari ada pacar yang cuma sementara; saya merasa jengkel; :*(; kesal;
kesal laa sama org kea gituu, masa lebih mentingkan pacarnya padahal kan pacar itu
hanya sementara; oh; auto tarik pesan, trus cht org lain; kemungkinan orang
tersebut tidak membawa hp, tidak pegang hp, tidak memiliki paket internet; jika
hanya pesan biasa tidak akan dipermasalahkan, tetapi jika pesan itu penting maka
sebaiknya segera dibalas;kesal sih, tapi biasa aja; tergantung penting atau gak,
mendesak atau gak; dia sedang berpergian dengan pacarnya sehingga dia tidak
memegang hp; biarin aja, toh saya ga ingin mengatur hidup orang; bisa saja terjadi
karen orang yang sedang pacaran cenderung menghabiskan waktu bersama tanpa
mau diganggu oleh orang lain termasuk pesan WhatsApp dari seseorang.
3) Tidak ada paketinternet
Beberapa tanggapan responden dalam kategori tidak ada paket internet
berbeda tipis antara responden yang menanggapi positif dan responden yang
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menanggapi negatif. Respon tersebut antara lain: tergantung orangnya; sedih
merana terpukul; kasian dan sedih, paket internet aja ngak ada apalagi pacar :).; biasa
aja sih. Tapi kasihan juga :p; :) :D; memakluminya asalakan dia kasi tau kalau dia lagi
gak ada kuota; itu sii wajar sii, tpi kesal jga kadang” karna sekali kita mau bicara yg
penting malah ga ada paket internet; kismin; sebenarnya sih kesel, cmn gpp lh;
kemungkinan orang tersebut sedang krisis keuangan, tidak punya waktu untuk
membeli paket internet, malas untuk mengisi paket internet; sangat
membingungkan karena tidak ada kabar, tapi seharunya jika pesan itu penting,
pengirim pesan dapat menyampaikan melalui SMS atau telepon (tanpa internet);
hahahaha; biasa aja sih; mungkin dia belom membeli kuota; yasudahau gimana, ga
mungkinlah kita paksain ada kuota; hal ini biasa nya juga umum terjadi karena
seseorang tersebut tidak mengaktifkam paket internet sehingga pesan Whatsapp
dari seseorang tidak sampai kepada kita karena kita menutup paket internet.
4) Malas
Tanggapan responden dalam kategori malas beragam, namun memiliki
makna yang sama. Tanggapan responden adalah yaudah biarin aja b aja gua mah;
kesal; biasa aja sih, habisnya saya sendiri juga kayak gituhh hehehe....; saya merasa
bangga; biasa aja karena biasanya saya juga gitu; minta ditombok orang ituu; mau
gmna lgi, lah itu mah GW :v wkwkk; kemungkinan orang tersebut sedang bad mood;
kecapean dikarenakan banyak pekerjaan; sedang berkelahi; saya tidak mentolerir
orang seperti itu karena menurut saya sedikit lucu, jika malas membalas pesan
untuk apa menggunakan/mendownload aplikasi tersebut?? Sebaiknya hindari rasa
malas, terutama untuk membalas pesan yang penting; biasa aja... tapi, kalau dia chat
saya duluan saya juga balasnya lama :p; tergantung lagi urgent atau gak. Kalo urgent
ya tinggal telpon. Semua orang punya prioritas masing2; mungkin dia lagi malas
pegang hp; biarjn aja, kalau penting ya di telpom terus biar di balas; hal ini bisa saja
terjadi terlebih mengenai orang yang bersangkutan yang mengiriminya pesan,
orang biasanya akan cenderung malas untuk membalas pesan tergantung dari orang
yang mengiriminya pesan dan bisa juga karena memang sedang malas untuk
membuka aplikasi Whatsapp.
Pembahasan
Dalam penelitian ini, kami menggunakan aplikasi WhatsApp. Hal ini
dikarenakan WhatsApp adalah salah satu aplikasi media sosial yang sering
digunakan oleh kalangan pelajar. Di samping sebagai media komunikasi, tentunya
aplikasi ini dapat mengirim pesan secara instan. Meskipun mengirim pesan secara
instan, tidak dapat dikatakan bahwa pesan tersebut dengan cepatnya dibalas. Hal ini
tergantung dari penerima pesan tersebut. Tentunya persepsi setiap siswa berbeda –
beda dalam menanggapi pesan yang lama dibalas.
Kami menafsirkan tanggapan dari enam belas orang tersebut ke dalam tiga
kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Positif adalah tanggapan yang benar-benar
sepenuhnya menyetujui dan mendukung pertanyaan yang kami ajukan, negatif
adalah tanggapan yang sepenuhnya menolak akan pertanyaan yang kami ajukan,
sementara netral adalah tanggapan di mana seseorang merasa biasa saja atau
berusaha menerima walaupun terkesan menolak. Hasil wawancara yang telah kami
lakukan dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Diagram respon yang diberikan responden pada kuesioner
Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan
melalui gambar 2 bahwa:
1. Sedang sibuk belajarulangan
Belajar untuk ulangan adalah kegiatan yang wajar di kalangan siswa/i baik
dari tingkatan dasar, menengah pertama, maupun menengah atas. Wajar apabila
jikasiswa/i mementingkan pelajaran daripada untuk membalas pesan singkat
teman sebayanya. Namun, kami tergelitik untuk mengorek respon dari siswa/i
yang bersekolah di SMA Santo Paulus Pontianak apabila pesannya lama dibalas
karena orang yang dikirimi pesan sedang sibuk belajar.
Pada kategori ini dapat dilihat sebagian besar pendapat responden
menanggapinya secara positif dan sebagian kecil menanggapinya secara negatif,
beberapa diantaranya juga menanggapinya secara netral. Berdasarkan
wawancara yang kami lakukan, kami mendapat sembilan respon positif, lima
respon netral, juga dua respon negatif.
Banyak terdapat tanggapan positif dikarenakan mereka pasti mengerti
bagaimana susahnya belajar untuk ulangan sehingga tidak ada waktu untuk
membalas pesan singkat yang dikirimkan temannya dan secara tidak langsung
mereka dapat memakluminya. Tanggapan netral yang diberikan dikarenakan
orang tersebut cenderung tidak ingin mencampuri urusan orang lain maupun
memang tidak merasa kesal walau pesannya terlambat dibalas. Terdapat
segelintir tanggapan negatif dikarenakan mereka beranggapan bahwa keadaan
saat itu sangat genting dan memerlukan bantuan dari dia kirimi pesan namun
tidak kunjung dibalas, atau juga karena mereka memang adalah orang yang
ingindiprioritaskan.
2. Pacaran
Mungkin bagi sebagian besar remaja pacaran adalah hal wajar yang
dilakukan orang dewasa bahkan seumuran remaja sekalipun. Namun, bagaimana
bila pesan seseorang lama dibalas karena alasan pacaran? Kebanyakan
responden pasti akan merasa kesal, namun diluar dugaan terdapat pula
segelintir respon positif dalam menanggapi hal tersebut. Pada kategori ini dapat
dilihat sebagian besar pendapat responden menanggapinya secara positif dan
sebagian kecil menanggapinya secara negatif, sementara segelintir lainnya
memilih untuk berada pada posisi netral. Dari wawancara yang telah kami
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lakukan, kami mendapatkan hasil lima respon positif, dua respon netral dan
sembilan responnegatif.
Terdapat lima tanggapan positif dikarenakan mereka beranggapan bahwa
tidak baik mengganggu hubungan orang lain, mengganggap hal tersebut adalah
wajar serta mendukung hubungan spesial temannya tersebut sehingga
menganggap tidak apa jika lama dibalas, serta berusaha memaklumi alasan
lamanya balasan tersebut datang. Terdapat dua respon netral dikarenakan orang
tersebut lebih memilih tidak mencampuri urusan orang lain terlalu dalam,
merasa kesal tapi tidak ingin mempermasalahkannya lebih lanjut. Terdapat
banyak tanggapan negatif dikarenakan dia harus bisa membagi waktu untuk
membalas pesan temannya selain daripada pacarnya sendiri. Walaupun
mempunyai seorang pacar, namun alangkah lebih baiknya menolong teman yang
mengalami kesulitan, menganggap pacaran adalah masalah sepele yang
seharusnya tidak memengaruhi lamanya balasan pesan hingga juga terdapat
orang yang memang ingin diprioritaskan ditambah lagi ada yang menganggap
pacar itu hanya sementara saja dan hanya menyenangkan satu pihak. Namun,
jika membalas pesan dari teman akan lebih menyenangkan untuk berbagai pihak
yang bersangkutan.
3. Tidak Ada Paket Internet
Keadaan dimana seseorang kehabisan paket internet bukanlah suatu
keadaan tak lazim bagi siapapun yang sering berurusan dengan teknologi dalam
bentuk telefon genggam. Kehabisan paket internet juga dapat menyebabkan
keterlambatan seseorang untuk membalas pesan singkat yang dikirimkan
kepadanya. Kami pun tertarik untuk menanyakan hal tersebut pada siswa/i dan
respon yang didapatkan pun nyaris imbang antara positif, negatif dannetralnya.
Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil berupa
tujuh respon positif, lima respon netral, dan empat respon negatif. Pendapat
positif yang dikemukakan responden memiliki alasan mulai dari dikarenakan
mereka sebagai sesama pengguna internet pasti dapat memakluminya karena
kehabisan paket internet adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi dan mereka
semua pasti pernah mengalaminya sehingga hal tersebut menjadi hal yang
lumrah bagi mereka, berusaha memaklumi dan mengerti alasan penerima pesan,
hingga berspekulasi dan berusaha berpikiran positif. Respon netral yang
diberikan pun memiliki alasan yang beragam mulai dari merasa biasa saja,
namun sebagiannya lagi, tidak dapat memakluminya dikarenakan beranggapan
seharusnya dia dapat menghubunginya lewat pesan singkat SMS atau melalui
telepon dan terlebih lagi pada zaman modern ini seharusnya mendapatkan paket
internet atau pulsa bukan lagi sesuatu hal yang sulit didapatkan. Maka dari itu,
seharusnya tidak ada lagi alasan bagi dia untuk tidak membalas hanya karena
tidak ada paket internet. Karena kejadian ini sudah sering terjadi dan tentunya
memiliki banyak solusi yang ada sehingga hasil yang didapatkanseimbang.
4. Malas
Malas adalah musuh terbesar yang bersarang pada diri manusia manapun.
Rasa malas terkadang bahkan mengganggu aktivitas yang kita kerjakan. Rasa malas
juga sering menyebabkan kita terlambat membalas pesan seseorang. Mungkin
terdengar sepele, namun jelas tidak bagi si pengirim pesan yang menunggukan
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jawaban dari si penerima yang malah malas membalas pesan.
Setelah dilakukannya wawancara kami berhasil mengumpulkan tujuh
respon positif, lima respon netral serta ditambah dengan empat respon negatif.
Perbandingan antara ketiganya hanya terpaut selisih yang tipis.
Pada kategori keempat dapat dilihat terdapat tujuh respon positif
dikarenakan merek memahami bahwa kebanyakan orang juga bisa merasa malas
untuk membalas, mereka juga pernah malas membalas pesan karena merasa tidak
penting dan tentunya juga hal ini sangat lumrah di kehidupan mereka atau juga
dikarenakan merasa persamaan nasib yang sama sebab seringnya responden untuk
membalas pesan dikarenakan rasa malas. Tanggapan netral yang kami dapatkan
dikarenakan responden merasa tidak harus mencampuri urusan orang lain sehingga
ia merasa biasa saja, ataupun karena merasa ia juga sering malas membalas pesan
sehingga ia merasa biasa saja atau bahkan merasa biasa saja namun merencanakan
balas dendam di waktu bersamaan. Tanggapan negatif karena hal tersebut tidak bisa
ditolerir dan untuk apa juga menggunakan aplikasi tersebut jika malas membalas,
merasa kesal, atau bahkan merasa emosi sampai ingin memukul orang yang lama
membalas pesan karena rasamalas.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari penelitian yang kami lakukan tentang persepsi siswa mengenai pesan
WhatsApp yang lama dibalas tergantung situasi orang yang membalas pesan.
Kategori yang kami teliti antaralain:
a.) Jika Orang yang Dikirimi Pesan Sedang Sibuk Belajar Ulangan
Melalui kuisioner yang kami ajukan, respon dari enam belas responden lebih
banyak respon positif yaitu sebanyak sembilan tanggapan diikuti respon netral
sebanyak lima tanggapan, dan respon negatif sebanyak dua tanggapan.
b.) Jika Orang yang Dikirimi Pesan Sedang Pacaran
Melalui kuisioner yang kami ajukan, respon dari enam belas responden lebih
banyak respon negatif yaitu sebanyak sembilan tanggapan diikuti respon positif
sebanyak lima tanggapan, dan respon negatif sebanyak dua tanggapan.
c.) Jika Orang yang Dikirimi Pesan Sedang Tidak Ada PaketInternet
Melalui kuisioner yang kami ajukan, respon dari enam belas responden lebih
banyak respon positif yaitu sebanyak tujuh tanggapan, diikuti respon netral
sebanyak lima tanggapan, dan respon negatif sebanyak empat tanggapan.
d.) Jika Orang yang Dikirimi Pesan Sedang Malas Untuk Membalas Pesan
Melalui kuisioner yang kami ajukan, respon dari enam belas responden lebih
banyak respon positif yaitu sebanyak tujuh tanggapan, diikuti respon netral
sebanyak lima tanggapan, dan respon negatif sebanyak empat tanggapan.
Dari penelitian tersebut kami mendapatkan responden dengan jawaban
yang menarik, kebanyakan dari responden dengan jawaban yang menarik tersebut
berasal dari responden yang menjawab dengan konotasi negatif. Respon negatif
dengan ragam bahasa menarik tersebut ditinjau dari ekspresi bahasa yang
menggambarkan kekesalan dan kekecewaan.
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Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kami menyampaikan
saran sebagai berikut.
a) Bagi siswa yang menerima pesanWhatsApp
Kita sebaiknya membalas pesan sesegera mungkin terutama bila kita tidak
mempunyai kesibukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar relasi antar teman tetap
terjaga dengan baik.
b) Bagi siswa yang mengirim pesanWhatsApp
Kita sebaiknya lebih bisa memahami situasi ketika orang tersebut tidak
membalas pesan. Selain itu, kita sebaiknya jangan terbawa emosi karena pesan
tersebut lama dibalas.
c) Bagipeneliti
Tim peneliti melanjutkan penelitian yang berkelanjutan dan lebih
komprehensif agar penelitian yang dihasilkan semakin lebihsempurna.
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ABSTRACT
In the modern era, coffee has become one of the important things in our life. Coffee is
not only popular in the professional circles but also in every stage of society at every
age. Drinking coffe could be anywhere and anytime. At the office, it is necessary to serve
coffee to boost the spirit of the workers and sometimes the office provides a coffee
machine or a water dispenser with a carton glass/plastic glass with coffee, sugar, milk,
etc. Other than that, it is a common thing to serve the water dispenser with glass and
cofee or tea at the lobby area of a building to make the guests forget about the boring
feeling while waiting. But sometimes, the problem is that they don’t provide the lid of
the glass and this may cause the coffee spills and mess our outfit or other people’s outfit
that we bumped into. As we know before, that bringing an open glass of coffee will
make it shaky or oscillated following the frequency of the swing of our hands and feet.
NESCO ANYMORE will give a solution for this problem. With using a physics principal
which are resonance vibration and centripetal force, the shock on the surface of the
coffee that caused by walking too fast or bumped into something could be muted.
NESCO ANYMORE is an additional device on the glass that could make the coffee glass
moving to the rhytm of the shock on the surface of the coffe which make the coffee hard
from spilling. With NESCO ANYMORE, drinking coffee to lightened up the mood and
boost the spirit will be safe from the treath of spilling coffee.
Keywords: spilling coffee, swing, resonance, centripetal force, walking, bumping,
mute, lid
ABSTRAK
Kopi sudah menjadi bagian penting dalam hidup di dunia modern saat ini.
Kopi tidak hanya populer di kalangan profesional saja namun juga di kalangan
masyarakat biasa dari berbagai usia. Menikmati kopi dapat dilakukan dimana saja
dan kapan saja. Di tempat tempat tempat kerja ada umumnya, sudahlah menjadi
keharusan untuk menyediakan sajian pembangkit semangat kerja karyawan ini
dengan menempatkan beberapa mesin pembuat kopi atau dapat berupa mesin
dispenser air yang dilengkapi dengan gelas karton atau plastic dan tentunya disertai
dengan kopi, gula, susu dan bahan tambahan lainnya. Sedangkan di area lobby suatu
kantor, juga menjadi hal yang umum untuk menyediakan dispenser air panas
beserta gelas karton atau plastik namun dengan kopi atau teh instan yang betujuan
untuk menghilangkan rasa bosan para tamu dan pegunjung sewaktu menunggu.
Masalahnya adalah gelas plastk atau karton yang disediakan biasanya tidak
dilengkapi dengan tutupnya yang kemudian akan mengakibatkan kopi yang sedang
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dibawa tertumpah mengenai pakaian sendiri atau pakaian orang lain jika kecepatan
berjalan terlalu cepat atau karena tidak hati hati sehingga menabrak sesuatu.
Seperti yang sudah diketahui bahwa kopi yang dibawa berjalan akan ikut
berguncang atau berosilasi mengikuti frekuensi gerakan ayunan tangan dan kaki.
NESCO ANYMORE memberikan solusi atas permasalahan ini. Dengan mengambil
prinsip fisika yakni resonansi getaran serta gaya sentripetal maka goncangan cukup
besar pada permukaan kopi akibat gerakan berjalan yang teralu cepat atau karena
menumbuk sesuatu dapat diredam. NESCO ANYMORE merupakan suatu alat
tambahan pada gelas karton atau plastik yang membuat gelas kopi tersebut akan
dapat bergerak mengikuti irama goncangan permukaan kopi yang akhirnya
membuat kopi sulit untuk tertumpah. Dengan NESCO ANYMORE meminum kopi
untuk menghidupkan suasana hati and semangat kerja akan tetap terjaga dari
ancaman terumpahnya kopi.
Kata Kunci: kopi, tumpah, ayunan, resonansi, gaya sentripetal, berjalan, menumbuk,
redam, tutup gelas
PENDAHULUAN
Kopi sudah menjadi gaya hidup dan merupakan kebutuhan pokok bagi
hampir sebagian besar masyarakat di usia kerja sampai usia lanjut. Ini dikarenakan
sifat kafein dalam kopi yang dapat meningkatkan kerja syaraf sehingga
dipercaya sebagai minuman penggugah semangat. Di kalangan remaja pun juga
menjadi trend dalam kehidupan social mereka.
Kopi dapat ditemui dan dibeli di hampir semua tempat di mana saja. Baik di
café dan restoran kelas atas, maupun mesin pembuat kopi di kantor dan rumah
sampai penjual kopi instan di warung indomee atau pedagang keliling di jalan jalan.
Kopi dapat dinikmati bersama teman atau hanya sendirian saja.
Kenikmatan dari minum kopi ternyata dapat terganggu dengan suatu
insiden kecil. Insiden tersebut adalah tertumpahnya kopi karena dibawa berjalan
terlalu cepat atau mungkin menabrak sesuatu. Sebetulnya banyak penjual kopi yang
melengkapi gelas kartonnnya nya dengan tutup, Namun ini hanya didapati di kafe
atau mini market. Gelas yang tersedia di ruang kerja kantor atau di lobi biasanya
tdak dilengkapi dengan tutup seperti itu.
Dalam penelitian ini, akan ditemukan solusi atau sebuah alat mencegah kopi
tertumpah baik kopi tersebut memakai tutup atau tidak. Sehingga semangat dan
suasana hati yang positif dari minum kopi dapat terhindar dari insiden kecil namun
cukup merepotkan ini.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menciptakan alat
yang dapat mencegah kopi tertumpah saat dibawa terlalu cepat atau pun karena
menabrak sesuatu. Sementara tujuan penelitian ini adalah menciptakan alat yang
dapat mencegah kopi tertumpah saat dibawa terlalu cepat atau pun karena
menabrak sesuatu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
(1) Mencegah insiden yang dapat mengganggu sepanjang hari yakni
tertumpahnya kopi ke pakaian.
(2) Bagi lansia yang terutama punya masalah kesehatan yakni kesulitan
dalam memegang benda, akan dapat memberikan kenyamanan dalam
menikmati kopi atau minuman lainnya.
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(3) Dapat dikembangkan untuk jenis makanan atau minuman lain seperti
mie instan dalam gelas plastic (cup noodle).
Dasar Teori
1. Getaran /ayunan
Getaran merupakan suatu peristiwa gerak bolak balik secara teratur suatu
benda melalui satu titik seimban. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga
disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut
dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang
diberikan maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu Getaran sama dengan
satu kali gerakan bolak balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran
yaitu gerakan pegas yang diberikan beban, misalnya pemanfaatan pegas untuk
menjadi ayunan anak. Gambar 1 ialah contoh getaran pada bandul sederhana,
berdasarkan pada bandul tersebut, Satu Kali Getaran ialah satu kali pergerakan
bandul dari titik A – B – C – B – A. Satu Kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya
dengan titik B atau Titik C.

Gambar 1. Getaran pada Bandul Sederhana
2. Resonansi
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda
lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat
dari frekuensi itu. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, resonansi bunyi pada kolom udara dapat dimanfaatkan untuk
menghasilkan bunyi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat berbagai macam
alat musik. Alat musik pada umumnya dibuat berlubang agar terjadi resonansi
udara sehingga suara alat musik tersebut menjadi nyaring. Contoh alat musik itu
antara lain: seruling, kendang, beduk, ketipung dan sebagainya

Gambar 2. Ilustrasi resonansi
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3. Gaya centripetal
Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak
melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar tersebut
memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Percepatan itu disebut dengan
percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disebabkan oleh gaya yang menuju
ke pusat lingkaran atau disebut gaya sentripental.

Gambar 3. Ilustrasi gaya sentripetal
4. Mekanisme berjalan pada manusia
Mekanisme berjalan pada manusia sangat berbeda dengan mekanisme pada
kendaraan yang memakai roda. Kegiatan berjalan dihasilkan dari ayunan dari kaki
yang dikombinasi dengan ayunan anggota tubuh lainnya terutama lengan. Seperti
halnya ayunan pada pendulum, maka ayunan ini memiliki periode dan frekuensi.
Semakin cepat frekuensinya maka semakin cepat orang itu berjalan.

Gambar 4. Ilustrasi berjalan
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METODE PENELITIAN
Alur penelitian

Gambar 5. Diagram Alir Alur Penelitian
Desain alat
Ide dari NESCO adalah percobaan gaya centripetal yang dilakukan di science
club di sekolah yakni dengan memutar ember 360o berisi air dengan meggunakan
tangan dimana air tidak jatuh saat ember melewati atas kepala. Terdapat 2 bagian
utama dalam NESCO ANYMORE: (1) Ayunan cup/ gelas, (2) Pemegang (holder)
beserta kunci geser (slide lock). Desain alat dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Desain Alat Tampak Depan (kiri) dan samping (kanan)
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Pembuatan prototype
Tabel 1. Bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatan prototype
Bahan

Alat

Paper cup (6.5 oz) 1 pc

Gunting

Garpu plastic 2 pcs

glue gun

Plastic cup 1 pc

cellotape

Slide lock 1 pc
Skewer 1 pcs
Prototype awal

Gambar 7. Saat membawa cup berisi kopi jika ingin meminum kopi (kiri) &Cup
bagian bawah diangkat keatas (kanan)
Prototype 1
Prototype 1 dengan slide lock cukup dengan menaikkan lock untuk menahan cup
agar tidak berayun jika ingin minum kopi. Bentuk prototype 1 dapat dilihat pada
gambar 8.

Gambar 8. Prototype 1
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Prototipe 2
Prototipe 2 ini merupakan penyempurnaan dari prototype 1. Gelas karton tidak
dipasang dengan menggunakan stik kayu namun dipasang pada ring holderdan
gelas karton berisi kopi dimasukkan ke dalam ring holder (Gambar 9). Link video
youtube tentang pengujian prototype 2 dapat dilihat pada link berikut :
https://youtu.be/5yqUzzog8ds

Gambar 9. Prototipe 2
Prototipe 3
Prototipe 3 ini didesain untuk dapat digunakan tidak hanya gelas kopi instan tetap
juga wadah yang lebih besar seperti mie instan dalam cup (cup noddle) karena belt
pemegang cup dibuat dari Velcro yang dapat diatur ukurannya. Ukuran lebar lengan
penopang pun dapat diatur sehingga dapat memuat cup yang lebih besar (Gambar
10).

Gambar 10.Prototipe 3dengan kopi (kiri) & dengan popmie (kanan)
Bagaimana NESCO ANYMORE bekerja
1. Pada saat berjalan, kaki dan tangan pengguna akan berayun dengan irama
(frekuensi) tertentu
2. Ayunan ini akan diteruskan ke cairan kopi yang terletak di dalam cup yang
dipegang pengguna
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Tanpa NESCO
1. Terjadi resonansi pada cairan kopi yang ikut berayun (bergetar) sesuai
dengan frekuensi ayunan tangan dan kaki penguna
2. Apabila ayunan ini terlalu besar dan cup dari coffee tidak cukup besar untuk
memuat cairan kopi yang berayun maka kopi akan tumpah keluar
Dengan NESCO
1. Terjadi resonansi pada cairan kopi dan cup yang memuat kopi tersebut yang
keduanya ikut bergetar seirama dengan frekuensi ayunan tangan dan kaki
penggunas
2. Walau ayunan cukup kuat namun kopi di dalamnya tidak tumpah karena
cup dan kopi bersama sama berayun
Bagaimana menggunakan NESCO ANYMORE
1. Buat 2 buah lubang yang saling berlawanan sisi pada cup yang akan diisi
kopi
2. Masukkan poros ayunan pada lubang tadi agar cup dapat menggantung dan
berayun
3. Pegang NESCO dengan sisi depan nya menghadap ke arah pengguna
4. Slide lock di posisi bawah sehingga tidak menghalangi cup yang akan
berayun
5. Isi cup dengan kopi yang akan dibawa atau diminum
6. Biarkan cup berisi kopi berayun seirama dengan frekuensi dari langkah si
pengguna
7. Jika si pengguna akan minum, maka stel slide lock ke posisi atas sehingga
akanmenghalangi cup untuk berayun dan kopi dapat mudah diminum
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Prototype 1
Pengujian dilakukan dengan beberapa kondisi
1. Berjalan lambat (f = 1.6 ayunan/ detik)
2. Berjalan cepat lambat (f = 3 ayunan/ detik)
3. Berjalan lambat lalu berhenti mendadak
4. Berjalan cepat lalu berhenti mendadak
Volume kopi yang diuji adalah sebanyak 160 ml dan hasil pengujian prototype 1
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil pengujian prototype 1

1

Frekuensi
(ayunan/detik)
1.6

Tidak tumpah

2

3

Tidak tumpah

3

1.6

Tidak tumpah

4

3

Tidak tumpah

No
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Hasil

Pengujian Prototype 2
Pengujian dilakukan dengan beberapa kondisi
1. Digunakan 2 macam volume kopi yakni 170 ml dan 190 ml
2. Berjalan dalam jarak 4 m dengan bebrapa variasi kecepatan
3. Banyaknya ayunan juga dihitung untuk mengukur kecepatan ayunan
4. Dalam tiap tes berjalan selalu diakhiri dengan berhenti mendadak
Hasil pengujian prototype 2 dapat dilihat pada tabel 3-5 dan gambar 7-8.
Tabel 3. Hasil kecepatan terendah rata rata terjadi tumpahan kopi tanpa
menggunakan nesco – prototype 2
No

Volume

Spill on delivery

Spill on sudden stop

1

170 ml

2.0

1.5

2

190 ml

1.8

1.3

Tabel 4. Hasil pengujian prototype 2 ketika volume kopi 170 ml

Gambar 7. Diagram hasil pengujian prototype 2 ketika volume kopi 170 ml
Tabel 5. Hasil pengujian prototype 2 ketika volume kopi 190 ml
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Gambar 8. Diagram hasil pengujian prototype 2 ketika volume kopi 190 ml
Pengujian Prototype 3
Pengujian dilakukan oleh 7 orang dengan kondisi sebagai berikut
1. Jarak tempuh berjalan 20 m dan diukur waktunya
2. Saat sampai garis akhir lalu melakukan gerakan berhenti mendadak
(sudden stop) untuk mensimulasi keadaan jika terjadi si pembawa kopi
membentur sesuatu
3. Diuji pada 2 jenis volume kopi yakni 170 ml dan 190 ml
4. Dilakukan 3 tipe percobaan yakni
a. tanpa nesco (control variable)
b. dengan nesco (170 ml kopi)
c. dengan nesco (190 ml kopi)
5. Diambil nilai kecepatan terendah dari tiap orang jika terjadi tumpahan baik
pada saat berhenti mendadak di garis finish (sudden stop) dan pada saat
dibawa (on delivery) dan dicari nilai rata ratanya
Hasil pengujian prototype 3 dapat dilihat pada tabel 6-9.
Table 6. Hasil pengujian tanpa NESCO 170 ml kopi
No
sudden stop
1
1.52
2
1.92
3
2.04
4
1.23
5
1.58
6
1.62
7
1.43
Average
1.62

on delivery
2.01
2.67
2.2
1.63
1.73
1.77
1.61
1.94571429

Table 7. Hasil pengujian prototype 3 dengan NESCO 170 ml kopi
No
sudden stop
on delivery
1
3.12
3.33
2
2.59
2.88
3
3.01
3.42
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No
4
5
6
7
average

sudden stop
2.71
3.2
2.87
3.05
2.935714286

Table 8. Hasil pengujian tanpa NESCO 190 ml kopi
No
sudden stop
1
1.33
2
2
3
1.74
4
1.04
5
1.32
6
1.41
7
1.25
average
1.441428571

on delivery
2.94
3.4
2.98
3.21
3.16571429

on delivery
1.96
2.3
2.78
1.45
1.67
1.67
1.46
1.89857143

Table 9. Hasil pengujian prototype 3 dengan NESCO 190 ml kopi
No
sudden stop
on delivery
1
2.82
2.96
2
2.44
2.65
3
2.89
3.1
4
2.54
2.88
5
2.95
3.17
6
2.66
2.75
7
2.71
3
average
2.715714286
2.93

(a)

(b)
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(c)
(d)
Gambar 9. Diagram hasil pengujian prototype 3 (a) tanpa NESCO 170 ml kopi (b)
dengan NESCO 170 ml kopi (c) tanpa NESCO 190 ml kopi (d) dengan NESCO 190
ml kopi

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pada prototype 3 ini punya keunggulan bahwa dapat dipakai untuk
berbagai jenis cup bahkan untuk yang besar seperti cup noodle
2. Kecepatan mempengaruhi hasil. Dengan Prototipe yang baru ini hasil
kecepatan rata rata terjadinya tumpah dapat ditingkatkan dari hasil
prototype sebelumnya
3. Pengujian untuk cup yang lebih besar belum bisa dilakukan karena bahan
support yang berupa plastic masih belum kuat menahan beban yang lebih
berat. Dan cenderung melengkung
Saran
1. Mengganti bahan lengan support dengan yang lebih kuat
2. Memperbaiki desain sehingga dapat dipakai juga ole manula yang
mengalami kesulitan dalam memegang sesuatu (tremor pada tangan)
sehingga dapat memegang cangkir minum dengan tanpa tumpah
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KEPO TERHADAP MANTAN (ORBITING): SEBUAH ANALISIS STALKING
BEHAVIOR
(KEPO ON AN EX (ORBITING): AN ANALYSIS OF STALKING BEHAVIOR)
Eka Putri Endriana1, Irdina Mazaya Hariadi1, Nurmalahayati, S. Pd2
1Siswa SMA Negeri 15 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
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ABSTRACT
This study aims to describe the behavior of kepo (stalking). Kepo behavior
(stalking) is aimed specifically at the former, which is called orbiting behavior.
Orbiting is done through social media. The approach used in this study is the consumer
behavior approach. This approach is done because social media users are consumers
of social media service providers. Social media is used by respondents in behaving
orbiting. Respondents in this study were 184 people obtained through google form. The
results of the study showed a variety of orbiting behavior according to the
demographic characteristics of the respondents.
Keywords:curious, stalk, orbiting, social media, ex
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku kepo (stalking).
Perilaku kepo (stalking) ditujukan khusus terhadap mantan yang disebut dengan
orbiting behavior. Orbiting dilakukan melalui media sosial. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan
ini dilakukan karena pengguna media sosial adalah konsumen dari perusahaan
penyedia layanan media sosial. Media sosial digunakan oleh responden dalam
berperilaku orbiting. Responden dalam penelitian ini sebanyak 184 orang yang
didapatkan melalui google form. Hasil penelitian menunjukkan adanya ragam
perilaku orbiting sesuai karakteristik demografi responden.
Kata kunci: kepo, menguntit, orbiting, media sosial, mantan
PENDAHULUAN
Kepo merupakan salah satu kosakata trendi di kalangan anak muda selain
lol, btw, dan alay. Bahkan kini, kepo juga telah digunakan oleh semua generasi.
Menurut Laotze (2015), KEPO adalah sebuah singkatan, perilaku Knowing Every
Particularly Object atau rasa “pingin tau banget” terhadap sesuatu. Istilah lain yang
sering digunakan untuk kepo adalah stalking behavior, yakni perilaku seseorang
yang dengan sengaja menguntit segala hal yang berurusan dengan orang lain yang
ingin diketahui. Penguntitan ini dilakukan baik secara langsung ataupun melalui
akun sosial media yang dimiliki orang lain. Sebenarnya fenomena ini bukan
merupakan hal yang baru. Sejak dulu, perilaku ingin tahu apapun yang dilakukan
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oleh orang lain banyak terjadi di masyarakat. Namun, seiring tingginya penggunaan
internet membuat perilaku ini terfasilitasi dengan mudah.
Media sosial semakin memudahkan seseorang untuk kepo (stalking)
terhadap orang lain. Sejak 2017, selain istilah kepo (stalking), muncul juga istilah
orbiting. Menurut Stauffer (2018), setiap perilaku kepo (stalking) terhadap mantan
disebut dengan orbiting. Istilah ini muncul di Youtube pada November 2017 dan
menjadi populer dalam satu tahun terakhir (https://www.nytimes.com).Istilah ini
muncul seiring penggunaan media sosial dalam masyarakat. Widianingtyas (2018)
mendefinisikan orbiting sebagai sebuah keadaan ketika mantan masih kepo via
media sosial dengan menjadi yang pertama menonton Instagram Story, like foto,
atau kalau nekat, meninggalkan komentar di unggahan.
Setiap orang yang menggunakan telepon seluler kategori smartphone
menjadi konsumen dari berbagai media sosial yang ada. Masyarakat Indonesia yang
sebagian besar berkarakter senang bersosialisasi menggunakan hampir semua
media sosial yang ada. Dunia bisnis dalam hal ini penyedia layanan media sosial pun
menciptakan berbagai fitur yang menarik agar jumlah penggunanya semakin
banyak. Sejumlah aplikasi tracker diciptakan agar seseorang mudah menelusuri
keberadaan orang lain.
Kepo (stalking) bisa terjadi kepada siapa saja dan akan menjadi menarik
bagi industri media bila menyangkut seorang selebriti. Misal, setelah putus dengan
kekasih, beberapa waktu kemudian artisberinisial LM memposting “makan teman
lagi hits”. Kisahnya, mantan kekasih LM sedang dekat dengan artis lain yang
merupakan teman dekatnya. Akibatnya, mantan pacar meng-unfollow Instagram
LM, karena merasa jika sudah putus hubungan, tidak perlu lagi mantan pacar
mengurusi kehidupannya. Berita ini menjadi cukup hits selama beberapa hari di
media sosial dan akhirnya masuk ke dunia media massa (sumber: Line today). Di
sisi lain, minat orang untuk membaca media berbentuk hardcopy (seperti Koran dan
majalah) dan menonton TV, terus mengecil. Aktivitas yang semakin mobile
membuat semua aktivitas ingin dilakukan melalui satu genggaman yaitu
handphone.
Penelitian tentang kepo (stalking behavior) banyak dilakukan.Korkodeilou (2016),
melakukan penelitian yang berfokus kepada korban stalking dan efek psikososialnya.Penelitian ini mengacu kepada fenomena yang terjadi pada selebriti
Hollywood seperti Madonna dan John Lennon. Perilaku stalking dilakukan oleh fans
terhadap selebriti yang berakhir pada kasus kriminal.
Evans dan Meloy (2010) tertarik mengamati stalking behavior di kalangan
remaja karena studi selama ini hanya di kalangan orang dewasa.Padahal, terdapat
perbedaan motivasi yang signifikan antara orang dewasa dan remaja dalam stalking
behavior.Dua kondisi yang dijadikan kasus dalam penelitian ini adalah remaja yang
narsis dan memiliki sifat-sifat psikopat, serta remaja yang kesepian dan sangat
canggung secara sosial. Stalking behavior di kalangan remaja merupakan masalah
sosial yang perlu mendapat perhatian. Fenomena ini berpotensi menimbulkan
kenakalan remaja, sehingga diperlukan perhatian dari berbagai pihak seperti:
pengadilan remaja, penegak hukum, personil kesehatan mental, serta sistem
sekolah, agar tidak menimbulkan masalah yang parah.
Botuck, et al., (2009) menyatakan bahwa stalking secara umum dialami oleh
8% - 32% wanita selama hidup. Sebagian besar stalker diketahui oleh korban dan
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berhubungan dekat, baik saat ini atau sebelumnya. Saat hubungan terjadi
sebaliknya yaitu kasar, stalking biasanya menunjukkan tanda-tanda adanya risiko
seperti: kekerasan berulang, peningkatan tekanan psikologis, serta berkurangnya
kesehatan fisik dan mental.
Logan (2010) juga menunjukkan bahwa stalking adalah bentuk kekerasan
yang relatif umum terhadap perempuan. Melakukan stalking terhadap orang dekat
merupakan jumlah terbesar dari kasus stalking. Antara 4,8% - 14,5% wanita berusia
18 tahun atau lebih, melaporkan pernah di-stalking oleh pasangannya. Dalam
penelitian ini di- stalking oleh pasangan atau mantan pasangan sebesar 5,3% dalam
waktu kurang lebih 7 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan
sebagai akibat dari stalking 50% dilakukan oleh pasangan atau mantan. Selebihnya
dilakukan oleh orang asing (37%) atau kenalan (13%).Korban kekerasan akibat
stalking oleh pasangan atau mantan dialami oleh perempuan sebesar 62%.
Sedangkan kekerasan akibat stalking oleh orang asing atau kenalan lebih banyak
dialami oleh pria.
Penelitian yang dilakukan Lyndon (2011) menjelaskan bahwa menjalin
hubungan romantis dapat menjadi hal yang rumit dalam forum publik onLine di
situs jejaring sosial. Budaya populer memberikan pengaruh jejaring sosial pada
hubungan romantis. Penelitian stalking dilakukan di media sosial
Facebook.Seseorang yang memiliki akun biasa memantau informasi sosial yang
disajikan oleh Facebook, teman-teman, kenalan, atau bahkan orang asing virtual
yang merupakan teman di Facebook. Perilaku stalking yang dilakukan melalui
Facebook antara lain: membaca posting secara obsesif, memeriksa pembaruan
status, dan memindai melalui foto yang diunggah. Tujuan penelitian ini, untuk
mengetahui orang yang terlibat dalam perilaku stalking dengan mantan mereka,
dan gangguan obsesi relasional yang merupakan bagian dari cyberstalking dan
stalking. Hasil penelitian menunjukkan, Facebook digunakan sebagai alat pelecehan
cyber terhadap pasangan untuk menyampaikan pesan mengintimidasi,
mengendalikan pasangan, dan mengubah argumen pribadi menjadi argumen
publik.
Penelitian Brenner (2015) menjelaskan, setelah sebuah hubungan berakhir
tidak menyenangkan, seseorang seringkali mengalami kesedihan yang mendalam,
kerinduan terus-menerus, dan obsesif terhadap mantan kekasih. Orang dewasa
pada saat mengalami peristiwa yang menyedihkan dapat mengalami kondisi tidak
dapat makan, tidur, atau memikirkan hal lain. Sebagian besar individu akan
mengalami setidaknya satu perpisahan menyakitkan dalam hidup mereka yang
disertai dengan respons negatif potensial seperti depresi berat, kecemasan,
insomnia, perubahan suasana hati, pikiran obsesif, dan risiko lebih besar untuk
bunuh diri. Penelitian Brenner bermaksud memeriksa potensi pengaruh ingatan
positif dan negatif dari sebuah hubungan dan hasil penyesuaian positif dan negatif
setelah putus. Akhir hubungan yang mengakibatkan obsesi terhadap mantan dan
adalah hal umum, terutama ketika berakhirnya hubungan adalah hal yang tidak
diinginkan. Hal ini menyebabkan adanya perilaku sangat mendambakan kasih
sayang dari mantan. Sifat obsesif setelah putus cinta dilakukan dengan mengirim
hadiah yang tidak diinginkan, panggilan telepon, pesan teks, ekspresi kasih sayang,
dan bahkan menguntit.
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Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepo (stalking) melalui
media sosial banyak mempengaruhi kehidupan.Namun, tidak sedikit efek negatif
dari kepo (stalking) di media sosial ini.Kepo (stalking) bisa menjadi awal dari
adanya hubungan yang memburuk dengan pasangan, baik pacar atau
suami/istri.Untuk pasangan yang sudah menikah bisa berakhir dengan
perceraian.Beberapa kasus kriminal juga diawali dengan stalking.Untuk itu media
sosial berupaya memperbaiki fitur yang ada, dengan melakukan
pengamanan.Namun, pengguna juga harus hati-hati dan bijaksana dalam
menggunakan media sosial.
Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena kepo
(stalking) terhadap mantan pasangan yang disebut dengan orbiting. Perbedaan
dengan penelitian sebelumnya, studi orbiting ini dilihat dari sisi karakteristik
demografi (usia, status, pendidikan, dan pekerjaan) dengan pendekatan perilaku
konsumen. Kotler dan Keller (2012: 166) mendekati perilaku konsumen melalui
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Siapa yang membeli produk/jasa? Siapa
yang membuat keputusan untuk membeli produk/jasa?Siapa yang mempengaruhi
dalam membeli produk/jasa?Bagaimana keputusan membeli dilakukan?Siapa yang
mengasumsikan peran dalam pembelian?Apa yang dibeli oleh konsumen? Apakah
kebutuhannya harus selalu dipuaskan?Mengapa konsumen membeli merek
tertentu?Di mana konsumen mencari produk/jasa untuk melakukan
pembelian?Kapan konsumen melakukan pembelian?Apakah faktor musiman
berpengaruh terhadap pembelian?Bagaimana produk/jasa dipersepsikan oleh
konsumen?Apa sikap konsumen terhadap produk/jasa tersebut? Apa faktor sosial
yang mungkinberpengaruh terhadap putusan pembelian? Apakah gaya hidup
mempengaruhi keputusan pembelian? Bagaimana faktor kepribadian atau
demografi mempengaruhi keputusan pembelian?
Pendekatan perilaku konsumen dipilih karena pengguna media sosial
adalah konsumen dari perusahaan penyedia layanan media sosial. Media sosial
dengan fitur yang sesuai kebutuhan pengguna akan memiliki banyak pengguna.
Demikian juga sebaliknya media sosial yang kurang sesuai lama-lama tidak diminati
pengguna. Dunia bisnis dalam hal ini penyedia layanan, berusaha memahami
perilaku konsumen agar layanannya sesuai dengan kebutuhan.
Schiffman and Wisenblit (2015: 30) menyatakan bahwa perilaku konsumen
adalah studi tentang tindakan konsumen selama mencari, membeli, menggunakan,
mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan yang diharapkan akan
memuaskan kebutuhan. Inti pemasaran adalah mengidentifikasi kebutuhan yang
tidak terpenuhi dan memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan
ini. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk
menghabiskan sumber daya yang tersedia (yaitu, waktu, uang, usaha) terhadap
barang yang ditawarkan pemasar untuk dijual. Studi tentang perilaku konsumen
menggambarkan produk dan merek apa yang dibeli konsumen, mengapa dibeli,
kapan dibeli, di mana dibeli, seberapa sering dibeli, seberapa sering digunakan,
bagaimana dievaluasi setelah pembelian, dan apakah tidak dibeli berkali-kali?
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METODE PENELITIAN
Penelitian bertujuan menggambarkan perilaku orbiting (kepo/stalking
terhadap mantan). Pendekatan dalam penelitian ini adalah perilaku konsumen.
Elemen-elemen yang digunakan untuk menggambarkan perilaku konsumen
disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai mantan
pasangan baik pacar atau suami/istri.Hal ini karena beberapa penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku stalking lebih banyak dilakukan
terhadap mantan pasangan (ex-partner atau ex-relationship).Sampel dalam
penelitian ini adalah seseorang yang memiliki mantan dan melakukan stalking
melalui media sosial yang dimiliki.Hal ini karena rata-rata orang Indonesia dalam
sehari selama 3 jam 23 menit dalam sehari mengakses media social (Pertiwi, 2018).
Usia responden dalam penelitian ini dimulai dari responden dengan
pendidikan SMP. Hal ini karena banyak orang yang mulai memiliki pasangan (pacar)
di usia SMP. Usia responden tidak dibatasi karena banyak juga orbiting dilakukan
oleh orang dewasa dan orang tua.
Kuesioner dikembangkan dari berbagai sumber terkait perilaku kepo
terhadap mantan (Anonim (2018); Anjungroso (2018); Sartika (2018); Anonim;
Amalia (2018)), dan menggali informasi dari lingkungan sekitar seperti sekolah, dan
kampus. Sebelumnya kuesioner diujicobakan terhadap 30 responden untuk
mendapatkan berbagai masukkan. Kuesioner kemudian disebarkan kepada
responden melalui google form.
HASIL DAN PENELITIAN
Karakteristik Responden
Jumlah responden yang didapatkan adalah 220 responden, 184 kuesioner
dianggap layak untuk diolah. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 36
karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian. Contohnya adalah
pengisian kuesioner yang dilakukan asal-asalan. Kuesioner disebarkan melalui
grup-grup pertemanan melalui media sosial.
Responden penelitian ini berkarakteristik sebagai berikut: (a) sebanyak
73% responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan; (b) usia
responden 57% antara 13 - 17 tahun dan 41% berusia 18 – 34 tahun. Sedangkan 2%
responden berusia 35 – 46 tahun.; (c) Pendidikan responden terbesar adalah
SMA/sederajat sebesar 60%, diikuti SMP/sederajat dan S1 sebanyak 18%; (d)
sebanyak 84% responden adalah pelajar/mahasiswa dan 18% responden adalah
pegawai swasta. Dari seluruh responden, 95% berstatus belum menikah.
Karakteristik responden menunjukkan, perempuan berkecenderungan
lebih besar melakukan orbiting. Perempuan cenderung menggunakan perasaan
dalam berpikir dan bertindak. Hal ini membuat perempuan memiliki rasa
keingintahuan yang lebih tinggi saat ada hal-hal yang berhubungan dengan mantan,
seperti update terbaru mantan, postingan mantan, story di Instagram dan lain-lain.
Sedangkan dari sisi usia remaja usia SMA berkecenderungan lebih besar terhadap
perilaku orbiting. Hal ini karena sebagian besar remaja mulai mempunyai pacar
pada usia SMA, sehingga dominasi responden merupakan pelajar SMA.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 64% responden saat ini sudah tidak
memiliki pacar. Namun, seluruh responden memiliki mantan pacar. Sebanyak 18%
responden menyatakan putus dengan pacar pada periode 2 – 6 bulan, 32%
responden pada tahun ini dan 28% responden pada periode antara lebih dari 1 – 5
tahun yang lalu. Kondisi ini menimbulkan adanya kecenderungan perilaku orbiting.
Status responden yang menunjukkan 95% belum menikah memungkinkan
terjadinya perilaku orbiting pada saat belum mempunyai pacar yang baru.
Perilaku Orbiting
1. Perlukah orbiting
Walaupun responden melakukan perilaku orbiting, namun 68% merasa
orbiting adalah hal yang tidak perlu. Jadi, sebagian besar sadar bahwa orbiting
adalah perilaku yang tidak perlu dilakukan.
2. Perasaan terhadap mantan
Perasaan responden setelah putus 29% merasa sedih, 29% merasa kecewa,
dan 26% merasa biasa saja. Namun, ketika ditanyakan perasaan terhadap mantan
pacar, sebanyak 79% merasa biasa saja. Responden yang masih mempunyai
perasaan yang bersifat negatif sebanyak 5% seperti benci, kesal, dan rasa cemburu.
Putus hubungan dengan pacar adalah hal tidak diinginkan.Secara umum, kesedihan
dan kekecewaan adalah hal yang dirasakan.Namun, sebagian besar responden
merasa biasa saja. Hal ini mungkin terjadi karena waktu putus sudah agak lama dan
kemungkinan responden sudah move on walapun 64% belum mempunyai pacar
yang baru.
3. Sarana untuk melakukan orbiting
Perilaku orbiting menjadi mudah dilakukan karena saat ini hampir semua
orang memiliki smartphone, atau berbagai jenis gadget lainnya. Dari 184
responden, semua memiliki smartphone, dan 66% dari responden memiliki laptop
dan 19% memiliki iPad/tablet. Namun, smartphone merupakan gadget yang paling
sering digunakan (98%) dan paling sering digunakan untuk melakukan orbiting
(98%).Setiap orang saat ini sulit melakukan aktivitas tanpa smartphone.
Smartphone bisa digunakan untuk melakukan banyak hal termasuk mencari
informasi tentang mantan melalui media sosial.
4. Mantan yang di-orbiting
Penelitian ini menemukan bahwa 31% responden memiliki mantan lebih dari 3; ada
28% responden memiliki mantan sebanyak 2; dan 26% responden memiliki 1
mantan. Namun, sebanyak 82% reponden hanya melakukan orbiting terhadap 1
mantan pacar. Pada umumnya seseorang mempunyai mantan yang paling berkesan
dalam hidupnya, sehingga responden cenderung melakukan orbiting terhadap 1
mantan.
5. Alasan melakukan orbiting
Alasan responden melakukan orbiting adalah untuk mengetahui kegiatan
yang dilakukan saat ini (51%), ingin mengetahui informasi pacar terbarunya (20%)
dan ingin mengetahui fotonya saat ini (17%). Alasan lain melakukan orbiting antara
lain: ingin balikan dengan mantan, sedang bosan atau tidak ada kerjaan, ingin
mengetahui nasibnya setelah ditinggal putus, ingin mengetahui apakah mantan
sudah move on atau belum, atau karena mantan muncul di feed atau story
Instagram. Kebiasaan sering melakukan kegiatan bersama pacar membuat
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seseorang merasa kehilangan saat putus dengan pacar. Untuk itu ingin mengetahui
kegiatan yang dilakukan mantan mendominasi perilaku orbiting.Sebagian
responden merasa penasaran dengan pacar terbaru mantan dan terkadang ada
keinginan membandingkan dengan dirinya.Foto mantan juga dianggap penting
untuk membandingkan kondisi saat masih bersama mantan dengan kondisi saat ini.
6. Media untuk melakukan orbiting
Pada umumnya responden melakukan orbiting di beberapa media sosial
untuk menjawab rasa penasaran terhadap mantan pacar. Media yang paling banyak
digunakan secara berturut-turut adalah Instagram, WhatsApp, dan Line. Namun
media yang paling banyak digunakan untuk orbiting adalah Instagram oleh
sebanyak 88% responden. Instagram merupakan media sosial yang paling banyak
digunakan generasi milenial. Orang-orang pada umumnya memposting foto atau
video melalui instapost atau instastory, yang memudahkan orang lain mengetahui
aktivitas terbaru.
7. Frekuensi malakukan orbiting
Sebanyak 41% responden tidak mempunyai waktu khusus untuk
melakukan orbiting. Beberapa jawaban responden antara lain, tergantung mood,
saat mantan sedang nge-post sesuatu, pada saat ada informasi penting tentang
mantan, jarang, atau memang tidak memiliki waktu khusus. Sedangkan 29
responden melakukan orbiting sebulan sekali.Frekuensi orbiting dengan intensitas
cukup tinggi yaitu dalam sehari 1 – 5 kali terjadi pada 7% responden.Responden
yang setidaknya setiap minggu sekali melakukan posting sebanyak 16%.Frekuensi
yang tinggi dalam melakukan orbiting biasanya terjadi pada pasangan yang baru
saja putus hubungan.Sedangkan responden dalam penelitian ini sebagian besar
sudah putus satu tahun yang lalu atau lebih, sehingga frekuensi orbiting sudah tidak
sering dilakukan.
8. Waktu melakukan orbiting
Sebanyak 29% responden melakukan orbiting saat terpikir mantan, 25%
responden melakukan setiap mantan memposting sesuatu, dan 18% responden
melakukan saat luang. Jawaban responden lainnya antara lain, pada jam
kerja/sekolah, pada saat kangen dengan mantan, dan waktu yang tidak tentu seperti
saat mantan muncul di-feed Instagram, saat mood, saat nggak ada kerjaan, ketika
teman membahas mantan, dan lain-lain. Setelah melakukanorbiting ternyata 49%
responden merasa biasa saja, 22% responden merasa puas, 10% merasa senang dan
8% merasa sedih. Selebihnya responden merasa antara lain: marah, kecewa,
kasihan, semakin penasaran, dan lain-lain.
9. Akun apa yang digunakan untuk melakukan orbiting?
Responden melakukan orbiting melalui akunnya sendiri (primary account)
sebanyak 64%, melalui akun palsu (fake account) sebanyak 20%, melalui akun
teman/sahabat mantan (4%), dan 3% melalui akun anggota keluarga mantan.
Selebihnya menggunakan aplikasi tracker untuk melakukan orbiting. Pada saat
putus hubungan dengan pacar tidak menimbulkan kondisi yang negatif di antara
keduanya, biasanya akan tetap menjadi teman di media sosial. Responden hanya
20% yang menggunakan akun palsu (fake account), dengan beberapa kemungkinan
yaitu gengsi terhadap mantan, atau karena sudah tidak berteman lagi di media
sosial. Terkadang responden masih berteman dengan teman atau sahabat mantan,
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dan anggota keluarga mantan, sehingga informasi tentang mantan masih bisa
diikuti.
10. Apa efek negatif melakukan orbiting?
Menurut responden, efek negatif saat terlalu sering melakukan orbiting
adalah tidak produktif (28%), gagal move on (21%, dan menjadi gelisah (21%).
Perasaan negatif responden lainnya adalah: menjadi kepikiran, cemburu, merasa
ketergantungan, dan semakin penasaran. Responden ada pula yang merasa tidak
ada efek negatif (22%) dari perilaku orbiting. Pada umumnya responden sadar
terhadap efek orbiting. Hal ini menjadi penting, karena sebagian besar responden
yang mungkin menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar jika terlalu banyak
melakukan orbiting.
11. Apa tindakan yang dilakukan setelah melakukan orbiting?
Meskipun orbiting bisa menimbulkan efek negatif, namun 74% responden
tidak melakukan tindakan apapun setelah melakukan orbiting. Sebanyak 5%
responden melakukan block terhadap mantan. Responden lainnya sebanyak 23%
melakukan tindakan lainnya, antara lain: semakin penasaran, menghapus chat,
membaca history chat, unfollow Instagram, menunggu informasi lainnya, dan lainlain. Setelah tindakan orbiting responden dalam penelitian ini tidak terlihat
melakukan tindakan yang membahayakan. Perilaku melakukan block, unfriend, dan
unfollow mantan terjadi karena tidak ingin lagi mengikuti mantan di media sosial.
12. Apakah perilaku orbiting mengganggu mantan?
Menurut responden, orbiting ini tidak mengganggu mantan (76%),
sedangkan 24% menyatakan bahwa dapat mengganggu mantan. Hal ini
menunjukkan perilaku yang masih menjaga relasi yang baik dengan mantan. Namun
tetap ada responden yang kemungkinan bersifat posesif sehingga melakukan
orbiting secara berlebihan.
Secara karakteristik demografi, tidak ada perbedaan perilaku orbiting yang
sangat menonjol. Hanya terdapat sedikit perbedaan pada jenis kelamin laki-laki dan
perempuan dalam melalukan orbiting: (a) laki-laki menggunakan akun palsu
sebanyak 43%, sedangkan perempuan menggunakan akun palsu sebanyak 31%; (b)
pada alasan melakukan orbiting pelajar SMP dan mahasiswa ingin mengetahui
kegiatan mantan saat ini dan ingin mengetahui fotonya. Sedangkan pada pelajar
SMA alasan orbiting adalah ingin mengetahui kegiatan saat ini dan ingin mengetahui
pacar terbarunya.Pada media sosial yang digunakan, pelajar banyak menggunakan
Instagram dan Line, sedangkan orang yang sudah bekerja menggunakan Instagram
dan WhatsApp.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pada saat survei dilakukan melalui google form semua responden memiliki
mantan tapi 64% responden saat ini tidak memiliki pacar dan sebagian besar sudah
putus dengan pacarnya setahun lalu atau lebih. Walaupun setelah putus ada
responden yang merasa sedih dan kecewa, tapi sebagian juga merasa biasa
saja.Walaupun responden melakukan orbiting, tapi responden merasa kepo
terhadap mantan bukan hal yang dianggap perlu.
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Hampir seluruh responden menggunakan smatrphone dalam melakukan
orbiting.Sebanyak 82% responden melakukan orbiting terhadap 1 mantan
walaupun memiliki lebih dari 1 mantan.Alasan responden melakukan orbiting lebih
dominan pada ingin mengetahui kegiatannya saat ini, ingin melihat fotonya dan
ingin mengetahui pacar terbarunya.Sedikit saja responden yang berperilaku negatif
seperti memiliki perasaan benci.
Media yang digunakan oleh responden untuk melakukan orbiting adalah
media sosial Instagram, Line dan WhatsApp.Hal ini menjadikan perlu ada
kewaspadaan dalam penggunaan media sosial, terutama terhadap pelajar yang
dominan menjadi responden agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Terungkap
bahwa seringkali responden merasakan gagal move on, tidak produktif, dan gelisah.
Saran

Meskipun orbiting merupakan hal yang bisa dilakukan semua orang, namun
perlu bersikap bijaksana dalam penggunaannya. Bagi pelajar, pihak sekolah dapat
meminimalkan/tidak memperbolehkan menggunakan handphone selama jam
sekolah. Pelajar diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan optimal untuk
belajar tanpa tergangguefek dari orbiting. Bagi mahasiswa dan orang dewasa yang
belum menikah sikap bijaksana dapat menghindarkan dari efek negatif orbiting
seperti terjadinya kriminalitas. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah, orbiting
dapat berefek pada perceraian yang semakin tinggi.
Bagi dunia bisnis, dalam hal ini penyedia layanan media sosial, hendaknya
membuat fitur-fitur yang bisa melindungi penggunanya dari efek negatif. Hal ini
karena kejadian seperti: perkelahian/tawuran pelajar, dan tindakan kriminalitas
bisa berawal dari orbiting.
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1Siswa SMA Negeri 1 Medan, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
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ABSTRACT
Ants are known as hard-working and loyal animal. This common assumption
comes by seeing ants’ life as colony which find food together. The purpose of this study
was to find out the level of ants’ loyalty—or caring—to the others which in difficult
(being trapped), while there were some food beside the trap in the same time. Direct
observation of behavior of 30 ants (Camponotus pennsylvanicus) in SMA Negeri 1
Medan on February 24, 2019, at 1.30 – 4 PM. There were two independent variables—
number of trapped ants and kind of food—and a control variable, which is the duration
of research time (seven minutes). The more ants was trapped, the more ants tried to
help, in spite of food around them. This is caused by increasing pheromones emitted by
trapped ants. Ants are loyal animal.
Keywords: Ants, loyal, friends, food.
ABSTRAK
Semut dikenal sebagai hewan yang pekerja keras dan setia kawan. Asumsi
umum ini lahir dari cara hidup semut yang berkoloni dan mencari makan bersamasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesetiaan—atau
kepedulian—semut kepada temannya yang kesulitan (terperangkap) jika
dihadapkan pula pada sejumlah makanan di sebelah perangkap tersebut. Observasi
langsung terhadap tingkah laku 30 semut (Camponotus pennsylvanicus) di
lingkungan SMA Negeri 1 Medan pada 24 Februari 2019 pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB.
Penelitian memuat dua variabel bebas–jumlah semut terperangkap dan jenis
makanan—serta satu variabel kontrol, yakni lama waktu penelitian (tujuh menit).
Semakin banyak semut terperangkap, semakin banyak semut yang mencoba
menolong, meskipun terdapat makanan di sekitar mereka. Hal ini dikarenakan
feromon yang dipancarkan oleh semut yang terperangkap semakin kuat. Semut
adalah hewan yang setia kawan.
Kata kunci: Semut, setia, teman, makanan.
PENDAHULUAN
Semut (Hymenoptera: Formicidae) adalah serangga yang ditemukan
hampir pada setiap jenis ekosistem, kecuali di daerah kutub, dan memiliki beragam
peran dalam ekosistem. Jumlahnya sangat melimpah, baik di kepulauan maupun di
daratan yang luas, dan diperkirakan mencapai 15.000 spesies (Bolton, 1994).
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Keberadaan semut sebagai kelompok serangga –yang paling melimpah—
hampir ditemukan pada semua habitat terestrial (Hölldobler and Wilson, 1990).
Distribusinya luas dan mampu bertahan dalam berbagai iklim (Ramachandra and
Ajay, 2007). Beberapa kelompok semut dapat beradaptasi sangat baik di lingkungan
permukiman manusia (Buczkowski and Douglas, 2012).
Hubungan manusia dengan serangga urban, termasuk semut, telah dimulai
sejak keberadaan manusia (Robinson, 1966). Dengan kata lain, manusia sudah tidak
asing dengan semut yang berkeliaran. Bahkan, manusia sudah membangun asumsi
umum terhadap semut berkaitan dengan sifatnya. Contohnya, semut adalah hewan
pekerja keras sekaligus hewan yang setia kawan.
Semut hidup berkelompok di dalam tanah, membuat liang dan ruang yang
bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang untuk menyimpan makanan
(Soenarjo, 1971). Sebagai serangga sosial—karena cara hidupnya yang
berkelompok—semut selalu bekerja sama, khususnya dalam mengumpulkan
makanan. Semut memiliki daya juang yang tinggi serta rela berkorban untuk
kepentingan bersama (Rina, 2012)
Melihat pola hidup semut yang selalu berkoloni, serta mendengar asumsi
umum bahwa semut adalah pekerja keras yang setia, maka kami ingin membuktikan
hal tersebut melalui penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui ada tidaknya kepedulian dan kesetiaan semut kepada temannya jika
semut dihadapkan pada dua pilihan: setumpuk makanan manis dan semut yang
terperangkap. Selain itu, kami juga ingin mengetahui seberapa besar kesetiaan
itu—sesama anggota koloni semut—dengan melihat perbandingan antara jumlah
semut yang menolong temannya dan jumlah semut yang memilih mengambil
makanan.
METODE PENELITIAN
Penelitian berupa observasi langsung terhadap tingkah laku sekelompok
semut apabila terdapat sejumlah semut lain yang terperangkap pada lengketnya
double tip pada sebuah kertas, sementara terdapat makanan di sekitar area tersebut,
dengan jarak dari posisi awal 30 semut ke perangkap semut dan makanan adalah
sama.

Gambar 1. Rancangan tata letak alat dan bahan saat penelitian berlangsung
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4

Penelitian dilakukan di lingkungan SMA Negeri 1 Medan pada 24 Februari
2019 selama dua jam, dari pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB. Objek penelitian ini adalah
semut tukang kayu atau Camponotus pennsylvanicus yang terdapat di taman
belakang SMA Negeri 1 Medan.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah jumlah semut yang terperangkap
(5 [lima], 10 [sepuluh], dan 20 [dua puluh]) serta jenis makanan (gula dan nasi).
Variabel kontrol pada penelitian ini adalah waktu penelitian, yakni selama 7 (tujuh)
menit. Variabel terikat pada penelitian ini adalah jumlah semut lainnya (dengan
total 30 semut) yang memilih menolong teman atau mengambil makanan. Penelitian
dilakukan selama dua setengah jam, dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel
1.
Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara menangkap semut
menggunakan tangan yang dilapisi sarung tangan plastik (Gambar 2). Semut yang
akan diperangkap diletakkan pada selembar kertas yang di atasnya terdapat bahan
perekat, sementara semut yang berjumlah 30 diletakkan dalam botol plastik
berukuran kecil, kemudian diletakkan di bawah tutup gelas plastik sebelum dilepas
(Gambar 3 dan 4).
Waktu
13.30 s.d. 14.00
14.00 s.d. 14.30
14.30 s.d. 14.40
14.40 s.d. 15.10
14.10 s.d. 15.20
15.20 s.d. 15.50
15.50 s.d. 16.00

Tabel 1. Rincian Waktu Penelitian
Keterangan Kegiatan
Penataletakan alat dan bahan
Pengumpulan sampel
Penelitian 1
Jumlah semut terperangkap: 5
Jenis makanan: nasi dan gula
Pengumpulan sampel
Penelitian 2
Jumlah semut terperangkap: 10
Jenis makanan: nasi dan gula
Pengumpulan sampel
Penelitian 3
Jumlah semut terperangkap: 20
Jenis makanan: nasi dan gula

Data yang dikumpulkan meliputi data kuantitatif (jumlah semut yang
menolong teman atau menghampiri makanan, baik gula maupun nasi) dan data
kualitatif (pola perilaku 30 semut sampel terhadap kondisi tersebut).

Gambar 2. Pengumpulan semut - Pemosisian semut, nasi, dan gula. Tiga puluh
semut masih diposisikan di bawah tutup gelas plastik
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Gambar 3. yang telah diberi ventilasi udara—sebelum siap dilepas untuk
penelitian tujuh menit per percobaan

Gambar 4. Penelitian semut. Tampak semut menyebar: menolong semut lainnya,
menghampiri nasi atau gula, atau melarikan diri.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menemukan adanya 4 (empat) perilaku dari 30 semut yang
dilepas selama tiga kali percobaan, yakni (1) mendekati perangkap semut, (2)
menghampiri nasi, (3) menghampiri gula, dan (4) pergi begitu saja (Gambar 5 dan
Tabel 2).

Gambar 5. Grafik perilaku semut
Selain itu, terdapat pula perbedaan adalah persebaran jalur yang dilalui
oleh 30 semut yang dilepas. Semakin merah jalur, semakin banyak semut yang
melalui jalur tersebut (Gambar 6).
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Tabel 2. Rincian Perilaku Semut

Mendekati
semut
Menghampiri
nasi
Menghampiri
gula
Pergi begitu saja

5 semut
terperangkap
18

10 semut
terperangkap
20

20 semut
terperangkap
16

5

8

12

4

2

1

3 +
30

0 +
30

1 +
30

Gambar 6. (kiri ke kanan) Persebaran jalur yang dilalui semut pada
penelitian pertama yang menggunakan lima semut untuk diperangkap- sepuluh
semut untuk diperangkap- dua puluh semut untuk diperangkap.
Pembahasan
Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 30 semut bebas dan sejumlah
semut terperangkap (5 pada percobaan pertama, 10 pada percobaan kedua, dan 20
pada percobaan ketiga).
Sejak awal, jumlah semut yang memilih untuk menolong temannya lebih
banyak dibandingkan kelompok semut yang melakukan hal lain. Bahkan, tidak
sedikit jumlah semut yang ikut terperangkap saat menolong temannya, tetapi
setelah berhasil lepas, dia kembali mencoba menolong temannya yang belum bisa
melepaskan diri.
Kendati demikian, penelitian menunjukkan bahwa grafik yang meningkat
secara konstan adalah grafik jumlah semut yang memilih nasi, meskipun jumlahnya
masih berada di bawah jumlah semut yang mencoba menolong temannya.
Penggunaan semut yang sama sebagai objek penelitian menjadi alasan
mengapa pada percobaan terakhir, yakni dengan 20 semut terperangkap, jumlah
semut yang mendekati nasi justru bertambah. Sebagian besar semut tampaknya
kehabisan energi setelah sebelumnya terperangkap, baik karena menjadi semut
yang sengaja diperangkap maupun terperangkap akibat mencoba menolong
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temannya. Mereka membutuhkan energi untuk beraktivitas kembali sehingga
mereka memilih nasi daripada menolong teman mereka. Walau demikian, jumlah
semut yang mencoba menolong tetap lebih banyak.

Gambar 7. Semut yang mengerumuni nasi pada percobaan ketiga
Sebaliknya, pada setiap percobaan, jumlah semut yang memilih gula cenderung
sedikit dan semakin sedikit. Setiap jenis semut memang memiliki preferensi jenis
makanan yang berbeda-beda, tetapi tampaknya semut tukang kayu—yang
digunakan sebagai objek penelitian kali ini—memiliki kesamaan dengan semut
Argentina, yakni cenderung memilih makanan yang lebih berkarbohidrat (Rust dkk,
2000)
Terdapat pula kelompok semut yang melarikan diri walaupun persentasenya
hanya 3—9% dari total objek penelitian. Selain akibat tinggi pembatas lokasi
penelitian yang tidak terlalu tinggi—sehingga masih bisa dilewati oleh semut—hal
ini disebabkan oleh kondisi semut yang tidak dapat melihat dan mendengar seperti
manusia. Semut tidak dapat melihat dan mengenali secara langsung benda yang
berada di hadapannya, apalagi dengan ukurannya yang lebih kecil daripada bendabenda tersebut. Benda-benda tersebut termasuk nasi dan gula, bahkan temantemannya yang terperangkap.
Dalam melakukan aktivitasnya, semut bergantung satu sama lain memancarkan
feromon. Feromon adalah zat kimiawi yang ada pada hewan yang memungkinkan
mereka berkomunikasi dengan anggota koloni yang lain.
Ketika feromon disekresikan oleh salah satu semut, feromon dapat dicium oleh
semut yang lain. Saat semut menyekresi feromon sebagai isyarat, maka semut yang
lain akan menanggapinya.
Dalam langkah penelitian, semut-semut diangkut dalam gelas ataupun botol
plastik. Kemudian, semut-semut diletakkan dan dibebaskan di area penelitian tanpa
menginjakkan kaki di wilayah tersebut sebelumnya. Situasi ini berbeda dengan
situasi semut yang tengah baris berbaris mencari makanan. Dalam kondisi itu,
semut mengetahui ke mana mereka harus pergi karena telah ada jejak feromon dari
semut sebelumnya.
Oleh karena itu, beberapa semut yang langsung keluar begitu tutup gelas plastik
diangkat bergerak tanpa tujuan yang jelas. Pada umumnya mereka akan berjalan
lurus sampai menemukan dinding pembatas, kemudian menyusuri dinding

61

tersebut. Hal ini menyebabkan jalur yang paling banyak dilewati semut adalah di
dekat dinding pembatas.
Sementara itu, semut-semut yang bergerak kemudian umumnya mengikuti jejak
semut-semut sebelumnya sehingga tercipta beberapa jalur persebaran atau dengan
kata lain, tidak setiap area di dalam lokasi penelitian dilewati oleh semut.
Berfokus pada tingkah laku semut dalam menolong temannya yang
terperangkap, rata-rata semut akan mencoba menolong dengan cara menarik
temannya keluar dari sisi samping perangkap. Perangkap yang berupa alat perekat
tidak jarang membuat mereka terluka. Oleh karena itu, kesetiaan semut justru
semakin terwujud ketika semut yang terperangkap telah keluar dari perangkapnya.

Gambar 8. (kiri ke kanan) Semut yang membawa temannya yang terluka pada
percobaan pertama dan ketiga. Para semut yang bebas tampak tidak
meninggalkan semut yang terperangkap dan yang terluka begitu saja.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Semut adalah hewan yang setia kepada rekan-rekannya sesama semut.
Komunikasi mereka dilakukan menggunakan feromon. Oleh karena itu, semut satu
dengan yang lain pada umumnya saling mengikuti. Ketika ada semut yang
terperangkap dan terluka, semut yang lain menghampiri—disebabkan adanya
sinyal feromon—untuk mencoba menolong.
Meskipun jumlah semut yang menolong tetap lebih banyak, tetapi jumlah
semut yang cenderung meningkat adalah semut yang menghampiri nasi. Hal ini
disebabkan karena penggunaan semut yang sama sebagai objek beberapa kali
percobaan sehingga mereka sangat membutuhkan energi pada percobaan terakhir.
Sementara itu, gula cenderung tidak dihampiri karena nasi mengandung lebih
banyak karbohidrat.
Kendati demikian, mereka tidak meninggalkan teman mereka. Bahkan ada
beberapa semut yang pergi menghampiri nasi seraya membawa rekannya sesama
semut.
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Saran

Untuk penelitian selanjutnya mengenai kesetiaan semut kepada temannya,
ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.Pertama, wilayah penelitian perlu dibatasi
lebih ketat sehingga tidak ada semut yang keluar. Untuk jenis semut tukang kayu,
pembatas yang tinggi dapat digunakan.Kedua, semut yang digunakan dalam
penelitian yang satu dengan yang lain sebaiknya semut yang benar-benar berbeda.
Apabila semut yang sama kembali digunakan, kemungkinan dia sudah memakan
makanan yang telah disediakan sehingga dia tidak berminat lagi untuk memilih
makanan—bukan semata-mata karena faktor teman atau makanan—atau
sebaliknya, yakni dia terperangkap dan kehabisan energi pada percobaan
sebelumnya sehingga pada percobaan berikutnya, dia lebih memilih makanan.
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ABSTRACT
Cat is one of the pets that is mostly found in Yogyakarta. With this condition,
we are often making contact with them. Cat is an adorable pet, no wonder that many
people especially students in Yogyakarta love it and make a contact with them. With
the moods of tenageer that is easily change, we would like to know whether cats can
influence the moods of most teenager.
The purpose of this research was to know whether there is a relation between
cat and mood, why cat can influence the mood, and whether cat can influence the
mood. The method that were used was questionnaire that distributed online that then
were analyzed using a graphic and simple percentage.
The result of this research shows that cat can influence the mood of teenager
in Yogyakarta. This research was expected to change the stigma of the society that
think if cat as only a pet, because in fact, cat can also improve people’s mood
Keywords:cat, mood, teenager
ABSTRAK
Salah satu hewan peliharaan yang paling sering dijumpai di Yogyakarta
adalah kucing. Dengan keadaan tersebut kita seringkali melakukan kontak dengan
kucing. Kucing merupakan hewan yang menggemaskan sehingga tak heran banyak
orang khususnya pelajar di Yogyakarta yang menyukainya dan berinteraksi
dengannya. Dengan kondisi remaja saat ini yang mood-nya sering berubah-ubah,
dari situlah kita mencari tahu apakah yang dapat mempengaruhi mood, mengingat
banyaknya kucing yang ada di Yogyakarta ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara kucing terhadap kondisi mood, mengapa kucing dapat mempengaruhi
kondisi mood, dan apakah kucing dapat berdampak terhadap kondisi mood.
Instrumen pengambilan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online
yang kemudian di analisis menggunakan grafik dan persentase sederhana.
Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah bukti bahwa kucing dapat
mempengaruhi kondisi mood khususnya remaja di Yogyakarta. Penelitian ini
diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya menganggap
kucing hanya sebagai binatang peliharaan saja menjadi binatang peliharaan yang
mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi mood manusia.
Kata kunci: kucing, mood, remaja

64

PENDAHULUAN
Kucing (Felis catus) meupakan salah satu hewan yang banyak dijadikan
sebagai kawan setia bagi hampir setiap rumah di Indonesia. Kucing identik dengan
rupa dan tingkah yang menggemaskan. Perawatan yang mudah dan pribadi yang
setia menjadi salah satu dari berbagai alasan yang membuat seseorang tertarik
untuk memelihara kucing. Penggemar kucing tidak hanya berasal dari kalangan
anak-anak, kawula muda hingga lansia pun tertarik untuk memelihara kucing yang
tersebar menjadi berbagai ras. Tercatat jumlah kucing yang ada di DKI Jakarta pada
akhir tahun 2017 mencapai kurang lebih 700.000 ekor (KPKP DKI Jakarta, 2017).
Jumlah ini belum mencakup kota-kota besar lainya yang ada di Indonesia. Oleh
karena itu, dengan banyaknya jumlah kucing ini, tak heran jika manusia melakukan
kontak dengan kucing hampir setiap hari.
Dengan rupa dan tingkahnya yang menggemaskan, tak heran jika seseorang
melakukan kontak dengan kucing, mereka biasa melakukan interaksi seperti
mengelus bulu kucing. Dengan adanya interaksi tersebut, maka terciptalah reaksi
berupa tersenyum, atau tertawa. Saat tersenyum dan tertawa, bagian otak yang
mengatur emosi bahagia diaktifkan, hormon pemicu stres berkurang, sementara
hormon pemicu bahagia meningkat. Senyuman juga dapat menstimulasi otak untuk
berpikir positif (Vera Hadiwidjodjo, 2014). Penelitian di Inggris menunjukkan
bahwa sekali senyuman bisa memberi efek stimulasi di otak setara dengan efek yang
didapatkan dari makan 2.000 batang cokelat. Menurut penelitian, cokelat yang kaya
akan gula dapat menyebabkan tubuh menyerap triptofan dengan baik. Triptofan
termasuk di dalam 20 jenis asam amino penyusun protein di dalam tubuh yang
dapat menghasilkan hormon serotonin, hormon pemicu kebahagiaan. Serotinin
mempengaruhi sebagian besar bagian dan fungsi otak seperti nafsu makan, mood,
dan memori (Dr. Indra Muhtadi, 2014). Dengan kata lain, tersenyum dan tertawa
dapat menghasilkan hormon serotinin, hormon pemicu rasa bahagia.
Saat kita mengelus bulu kucing untuk mengekspresikan rasa kasih sayang,
kucing akan menunjukkan perhatian kepada kita, seperti mengusap keningnya ke
tubuh kita, menggerak-gerakkan ekornya, dan mengeong serta memberikan tatapan
penuh rasa sayang. Emosi dan memory ini diproses di dalam otak pada bagian
sistem limbik yang kaya dengan reseptor opiate, salah satu di dalamnya yaitu
hipothalamus. Hipotalamus mengatur berbagai macam fungsi dalam tubuh, salah
satunya yaitu respon terhadap emosi seperti, cinta dan kesedihan. Sehingga saat
kita mendapat apa yang kita inginkan, seperti perhatian kucing saat kita kurang
mendapatkan perhatian atau hari yang buruk, kita akan merasa puas. Rasa puas itu
merupakan efek dari keluarnya hormon pemicu bahagia lain, yaitu hormon
endorfin.
Dengan adanya hormon endorfin dan serotinin di otak, hormon-hormon
tersebut akan mengurangi rasa stres dalam tubuh dan memicu rasa bahagia. Saat
kita merasa bahagia, kita pun merasa puas, merasa berkecukupan, bahkan
berkelebihan, dan lebih mampu mengatasi berbagai hal yang terjadi dalam hidup
kita (Indira Abidin, 2017). Oleh karena itu dengan adanya hormon endorfin dan
serotinin, terbentuklah emosi positif di otak dan motivasi untuk melakukan
kegiatan-kegiatan positif atau biasa disebut good mood, sehingga terciptalah
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kebahagiaan. Melalui pendekatan psikologis, kebahagian diperoleh dari adanya
emosi positif dan aktivitas-aktivitas positif (Seligman, 2002).
Dari beragam reaksi yang ditimbulkan ketika kita melakukan interaksi
dengan kucing akan menimbulkan dampak tersendiri bagi kondisi mood manusia,
terutama pemilik dari kucing yang hampir setiap jamnya melakukan kontak dengan
kucing.
Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menemukan hubungan antara
kepemilikan kucing terhadap mood manusia. Selain itu, dengan adanya penelitian
ini diharapkan dapat mengubah pola pikir kita yang sebelumnya menganggap
kucing hanyalah seekor binatang peliharaan menjadi binatang peliharaan yang
mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis manusia.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang didapat dari
responden berjumlah 157 orang yang terdiri dari 65% perempuan dan 35% lak-laki
dari pelajar di kota Yogyakarta.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa suatu kuesioner yang
dibagikan secara online melalui media Google Form dengan kurun waktu selama 17
hari pada tanggal 3-20 Desember 2018. Alat penelitian dapat dilihat pada lampiran.
Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini tergolong dalam
jenis kuesioner semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan
oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab
sesuai dengan kemauan mereka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa pertanyaan dari
kuesioner yang perlu dijawab oleh responden. Pertanyaan tersebut menyangkut
hubungan kucing dengan kondisi mood manusia yang meliputi beberapa
pertanyaan pokok: (1) seberapa sering responden berinteraksi dengan kucing, (2)
interaksi kucing dengan responden, (3) pengaruh interaksi tersebut terhadap
kondisi mood, dan (4) opini responden terhadap perubahan mood dikarenakan
interaksi tersebut, serta pertanyaan lain yang dapat mendukung dalam penelitian
ini.
Pertanyaan tersebut disusun untuk menjawab rumusan masalah: (1)
apakah ada hubungan antara kucing dengan kondisi mood? (2) mengapa kucing
dapat mempengaruhi kondisi mood? (3) apakah kucing berdampak terhadap
kondisi mood manusia?
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Hasil dan Validasi Data
Menurut data yang diperoleh, responden sering menjumpai dan
berinteraksi dengan kucing di lingkunganya dapat dilihat pada grafik 1. Interaksi
kucing dengan responden dapat dilihat pada grafik 2. Dari 157 responden, 79
diantaranya menyukai kucing saat mereka menjumpainya. 59 responden biasa saja
saat mereka menjumpai kucing, dan 11 responden takut terhadap kucing, serta 8
lainya beragam reaksi lain.
Seperti dilihat pada grafik 3. 52,2% dari 157 responden merasa lebih
bersemangat dan gembira untuk melanjutkan aktivitas setelah mereka berinteraksi
dengan kucing. Sebanyak 65,6% dari 157 responden percaya bahwa saat mereka
berinteraksi dengan kucing, maka interaksi tersebut dapat mempengaruhi kondisi
mood mereka.
Sebanyak 73 dari 157 responden pernah merasakan perhatian dari kucing
saat mereka bersedih. Perhatian dari kucing tersebut, seperti mengusapkan
keningnya ke tubuh mereka, menggerak-gerakkan ekornya, mengeong,
menunjukkan tatapan rasa sayang, dan lain sebagainya. Sebanyak 74 responden
merasa rasa sedih mereka berkurang ketika mereka berinteraksi dengan kucing,
dan kucing menujukkan perhatiannya kepada mereka seperti dilihat dalam grafik 4.
Pembahasan Hasil
Dari jawaban responden seperti yang dilihat pada grafik 1 dapat
disimpulkan bahwa mereka sangat sering menjumpai kucing di lingkungan mereka.
Hal ini diperkuat dengan hasil kajian literasi yang memuat data bahwa jumlah
kucing sangat banyak yang memungkinkan kita untuk menjumpai kucing dalam
kehidupan kita sehari-hari.
Dengan hal tersebut, responden yang sering menjumpai kucing akan
melakukan interaksi dengan kucing seperti yang disajikan pada grafik 2. Saat
responden berinteraksi dengan rupa dan tingkah kucing yang menggemaskan, tak
heran jika responden yang melakukan kontak dengan kucing, mereka biasa
melakukan interaksi seperti mengelus bulu kucing. Dengan adanya interaksi
tersebut, maka terciptalah reaksi berupa tersenyum, atau tertawa. Menurut studi
literasi kami, tersenyum dapat menstimulasi otak untuk berfikir positif sehingga
responden akan berada dalam posisi good mood. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3
yang menyatakan bahwa 52,2% dari 157 responden merasa gembira setelah
berinteraksi dengan kucing. Dilihat dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan
bahwa adanya hubungan antara kucing dengan kondisi mood.
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Grafik 1. Intensitas kekerapan responden berinteraksi dengan kucing–Grafik
2.Interaksi kucing dengan responden – Grafik 3.Responden gembira setelah
berinteraksi dengan kucing – Grafik 4. Kucing menunjukkan perhatian ke
responden saat sedih
Seperti dilihat pada grafik 4, kucing juga menunjukkan perhatiannya ke
responden saat mereka bersedih. Bentuk perhatian yang diberikan kucing pada
responden saat mereka berinteraksi dengan kucing, seperti mengusapkan
keningnya ke kaki responden, menggerak-gerakkan ekornya, mengeong, atau pun
memberi tatapan penuh rasa sayang. Dengan cara inilah kucing dapat
mempengaruhi kondisi mood. Menurut studi literasi kami, perhatian yang diberikan
dari kucing kepada responden saat mereka bersedih dapat mengaktifkan hormon
bahagia yang dapat meningkatkan mood responden.
Kucing memang salah satu hewan peliharaan yang setia. Mereka bahkan
akan merespon perhatian yang kita berikan saat kita berinteraksi dengannya.
Beberapa diantara responden merasa lebih bersemangat dan gembira untuk
melanjutkan aktivitas. Bahkan beberapa yang lainya pernah merasa kesedihan
mereka berkurang karena berinteraksi dengan kucing. Pembahasan diatas dapat
menjawab rumusan masalah kami bahwa kucing dapat berdampak terhadap
kondisi mood manusia.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Menurut data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan kucing dengan kondisi mood. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya
responden yang merasa bahagia dan kesedihan mereka berkurang saat berinteraksi
dengan kucing.
Menurut studi literasi kami, kucing dapat mempengaruhi kondisi mood
manusia dikarenakan saat kita berinteraksi dengan kucing, kucing akan
menunjukkan respon atau perhatianya terhadap kita. Kejadian ini diproses di dalam
otak pada bagian sistem limbik yang kaya dengan reseptor opiate, salah satu di
dalamnya yaitu hipothalamus. Hipotalamus mengatur berbagai macam fungsi
dalam tubuh, salah satunya yaitu respon terhadap emosi seperti, cinta dan
kesedihan. Sehingga saat kita mendapat apa yang kita inginkan, seperti perhatian
kucing saat kita kurang mendapatkan perhatian atau hari yang buruk, kita akan
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merasa puas. Rasa puas itu merupakan efek dari keluarnya hormon pemicu bahagia
lain, yaitu hormon endorphin.
Terbukti kucing dapat berdampak terhadap kondisi mood manusia. Hal ini
dibuktikan dengan perubahan mood responden yang berubah saat mereka
berinteraksi dengan kucing.
Saran
Ketepatan hasil penelitian antara hubungan kucing dengan mood manusia
ini perlu dikaji lebih lanjut dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas serta
latar belakang responden yang lebih beragam, seperti usia, pekerjaan, serta
pengalaman psikologis, dan berbagai aspek lain yang mendukung ketepatan
penelitian ini.
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ABSTRACT
Technology development which has grown fast brings quite big impacts to the
humankinds, especially be communication field. Nowadays, distant communication
has been easily reached by gadgets. That can be applied most using applications in
recent years. Neverthless, in Indonesia most of us consider that WhastApp is mostly
used by the olders whereas Line is by the youngsters. The “olders” word here does not
only imply to the people who are old on their ages but in this case is connected into the
adults or the people who have been married or have family by their own. Therefore, in
this research will be proven about the previous consideration and also the reasons
behind why WhatsApp application is mostly used by the olders. The research has been
done by giving some online and offline questionairs to very societies. This method is
used to gain many responds from different ages participants. For the result, it has been
proven that most of the people around use WhatsApp application. From The statement,
it is taken clearly or can be said as a fact that the application tends to be used by the
adults. Even though it is said so, whatever applications should be wisely used and in
right portion of their usage. Thus, our social life won’t be taken away by modern
technology nowadays.
Keywords: Technology development, WhatsApp, Line, consider, fact.
ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa dampak yang cukup
besar bagi kehidupan manusia khususnya di bidang komunikasi. Zaman sekarang,
komunikasi jarak jauh sangat mudah untuk dilakukan dengan adanya gadget. Di
mana hal itu dapat terjadi karena adanya aplikasi pesan lintas atau media sosial.
Beberapa di antaranya yaitu WhatsApp dan Line. Keduanya adalah media sosial
yang paling banyak digunakan saat ini. Namun, di Indonesia seringkali terdengar
anggapan dari banyak masyarakat bahwa WhatsApp cenderung lebih banyak
digunakan oleh orang tua ketimbang Line yang dianggap banyak digunakan oleh
remaja. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibuktikan kebenaran mengenai
anggapan tersebut beserta alasan yang membuat WhatsApp banyak digunakan oleh
orang tua apabila anggapan tersebut benar. Penelitian termasuk kuantitatif, dengan
alat ukur kuesioner, disebarkan pada 200 responden. Kategori usia akan dibagi
menjadi 5 dan intensitas penggunaan WhatsApp dan Line dibagi menjadi 5
kategori. Teknik penyebaran data dilakukan secara aksidental. Olah data dengan
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program SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan uji Chi Sqaure. Hasil
menunjukkan anggapan yang selama ini beredar di masyarakat Indonesia mengenai
WhatsApp adalah aplikasi chating usia tua dengan rentang usia 21 – 60 tahun telah
terbukti. Adapun alasan terbesar penggunaan WhatsApp simpel, mudah, lebih
jernih. Sedangkan responden usia muda dengan rentang 14 – 20 lebih banyak
menggunakan Line. Alasan lebih memilih Line karena ada sticker lucu, ada Line
today, dan ada Line webtoon. Khusus responden usia 11 – 13 tahun intensitas
menggunakan whatsapp lebih sering dibandingkan usia 14 – 20 tahun. Ini temuan
yang berbeda
Kata kunci: perkembangan teknologi, WhatsApp, Line, anggapan, fakta.
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat. Salah satu
contohnya dalam bidang komunikasi. Pada zaman dulu manusia melakukan
komunikasi terbatas dengan waktu dan tempat. Mereka hanya bisa berkomunikasi
secara face to face ataupun menggunakan suatu tanda yang memiliki arti. Mereka
juga hanya berkomunikasi kepada orang sekitar saja dan sangat sulit untuk
berkomunikasi jarak jauh. Namun, sekarang manusia dapat melakukan komunikasi
jarak jauh dengan mudah. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk
berkomunikasi jarak jauh, apalagi di zaman modern ini gadget semakin canggih dan
harganya lebih terjangkau. Banyak aplikasi berkembang memanjakan kebutuhan
manusia, contohnya berbagai media sosial yang telah berkembang selama ini.
Dengan media sosial inilah memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan
komunikasi jarak jauh.
Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang
untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan (B.K. Lewis,
2010).Terdapat banyak media sosial yang tersedia sekarang ini. Diawali oleh
Facebook, twitter, Instagram dan lainnya. Masing – masing memiliki fungsi utama
yang tidak jauh berbeda yakni untuk mempermudah komunikasi jarak jauh.
Meskipun masing-masing aplikasi memiliki fitur andalannya yang membedakannya
dengan aplikasi yang lain. Adapun salah satu aplikasi media sosial dengan fungsi
utama chatting yang menduduki peringkat pertama top free di Play store yakni
WhatsApp.
WhatsApp adalah aplikasi pesan lintas tanpa biaya SMS atau pulsa, melainkan
menggunakan paket data internet. WhatsApp rilis perdana pada tanggal 18 Oktober
2010 dan telah diunduh oleh 1 miliar lebih pengguna. Aplikasi ini memungkinkan
seseorang untuk mengirim dan menerima pesan, foto, panggilan, video, dokumen
suara, dan lainnya. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, mayoritas
pengguna WhatsApp adalah orang tua atau individu yang sudah berusia tidak
remaja lagi. Sementara bagi remaja media yang banyak digunakan adalah Line.
Banyak orang yang memiliki mindset bahwa Line lebih banyak digunakan oleh para
remaja atau mereka yang masih muda. Line sendiri rilis pada tanggal 23 juni 2011
dan telah diunduh oleh 500 juta lebih pengguna. Line dan WhatsApp adalah dua
aplikasi komunikasi dengan pengguna tertinggi dibandingkan dengan aplikasi
komunikasi lainnya seperti Kakaotalk, Blackberry Messernger, dan Wechat yang
telah diunduh hanya lebih dari 100 juta pengguna.
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Penelitian ini pun bertujuan untuk membuktikan anggapan bahwa mayoritas
pengguna WhatsApp adalah orang tua sedangkan Line untuk remaja. Beserta
mencari tahu alasan dari pengguna Line dan WhatsApp memilih media sosial
tersebut.
METODE PENELITIAN
Bahan
Penelitian ini dibutuhkan bahan berupa pertanyaan yang disajikan dalam
bentuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang disediakan pilihan jawaban
serta pertanyaan terbuka tanpa pilihan jawaban. Adapun pertanyaan kuesioner
meliputi data diri responden meliputi usia, pendidikan, pekerjaan. Kemudian
pertanyaan inti adalah apakah responden memiliki media sosial WhatsApp dan Line,
intensitas penggunaan media sosial, alasan lebih memilih salah satu media sosial
serta fungsi media sosial berdasarkan ranking paling banyak. Pada pertanyaan
intensitas penggunaan media sosial dibagi menjadi 5 kategori, dimulai dengan
kategori selalu yaitu apabila menggunakan 75 – 100 % dari seluruh aktivitas
komunikasi (skor 5), sering yaitu apabila menggunakan 50 – < 75 % dari seluruh
aktivitas komunikasi (skor 4), jarang yaitu apabila menggunakan 25 – < 50 % dari
seluruh aktivitas komunikasi (skor 3), kadang yaitu apabila menggunakan > 0 – <
25 % dari seluruh aktivitas komunikasi (skor 2), tidak pernah yaitu apabila tidak
menggunakan sama sekali untuk aktivitas komunikasi (skor 1). Pembagian rentang
skala tersebut berdasarkan Singarimbun dan Effendi (2006). Alasan penelitian ini
fokus pada dua jenis media sosial (WhatsApp dan Line) karena berdasarkan hasil
survey bahwa kedua media tersebut yang paling banyak digunakan.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Metode kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang
menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai
apa yang ingin diketahui (Kasiram (2008; 149). Untuk membuktikan penelitian
maka ditetapkan sejumlah sampel yaitu 200 responden. Alasan menggunakan 200
responden sesuai dengan pendapat Malhotra (2008) bahwa untuk penelitian
regional maka besar sampel minimum adalah 200. Selanjutnya untuk menentukan
usia tua dan muda maka menggunakan dasar teori dari Hurlock (1978). Penelitian
ini menggunakan rentang usia pra remaja (11 – 13 tahun), remaja awal (14 – 17
tahun), remaja lanjut (18 – 20 tahun), dewasa awal (21 – 40 tahun) dan dewasa
menengah (41 – 60). Pengambilan usia dimulai pra remaja karena pada usia ini
remaja relatif sudah memiliki Smartphone sendiri, sedangkan pada usia lebih dari
60 merupakan usia yang lansia yang intensitas menggunakan Smartphone sudah
menurun. 200 responden tersebut dibagi sama rata pada masing – masing
kelompok umur. Waktu pengumpulan data dimulai dari Bulan Desember 2018 dan
dilanjut pada Februari 2019. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online dengan
menggunakan Google form dan offline. Penyebaran offline dilakukan di beberapa
lokasi yaitu mall yang ada di Surabaya dan beberapa sekolah. Teknik penyebaran
data dilakukan secara aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan
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kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok
sebagai sumber data (Sugiyono, 2007). Setelah dilakukan proses penyebaran data
maka langkah selanjutnya adalah mengkoding data, mentabulasi data, dan
selanjutnya mengolah data dengan program SPSS (Statistical Program for Social
Science). Untuk memastikan adanya perbedaan antar kelompok usia dilakukan
pengujian Chi Sqaure. Uji ini dipilih karena data kategori dan bertujuan mengetahui
perbedaan. Tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05 atau 5 %. Jika hasil
perhitungan dibawah 5 % maka ada perbedaan antar kelompok umur dalam
penggunakan Line dan WhatsApp.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan. Didapatkan sebanyak 200
responden di mana 150 merupakan hasil dari penyebaran kuesioner secara offline
dan sisanya 50 secara online (Tabel 1).
Karakteristik Responden
N
Usia
200
Sumber: Data diolah

Tabel 1 Deskripsi Usia Responden
Min
Mak
Mean
12.00
59.00
25.6000

SD
14.55

Usia yang paling muda dari responden 12 tahun dan yang paling tua 59 tahun.
Rata – rata usia responden 25,6 tahun dengan simpangan baku 14,55 tahun. Untuk
pendidikan, pekerjaan, jenis aplikasi lain selain yang dimiliki selain Whatup dapat
dilihat di Tabel 2. Mayoritas responden berpendidikan S1, dengan status masih
sebagai pelajar /mahasiswa. Berdasarkan data aplikasi yang digunakan terbanyak
adalah whatsApp kemudian Line dan selanjutnya Instagram, Wechat, Skype, Kakoa,
BBM dan yang paling sedikit Hangout.
Tabel 2 Deskripsi Pekerjaan, Pendidikan, Aplikasi lain selain WhatsApp
Karakteristik
Kategori
N
%
Pendidikan
SMP sederajat
47
23.5
SMU sederajat
41
20.5
Diploma
33
16.5
S1
65
32.5
S2
14
7.0
Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa
117
58.5

Punya WhatsApp
Punya Line

Bekerja
Tidak bekerja
Tidak
Ya
Tidak
Ya

73

79
4
6
194
41
159

39.5
2.0
3.0
97.0
20.5
79.5

Karakteristik
Punya Kakao
Punya Skype
Punya Wechat
Punya BBM
Punya Instagram
Punya Hangout

Kategori
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya

N
189
11
189
11
182
18
197
3
153
47
199
1

%
94.5
5.5
94.5
5.5
91.0
9.0
98.5
1.5
76.5
23.5
99.5
.5

Sumber: Data diolah
Analisis Hasil Penggunaan WhatApp
Responden yang menggunakan whatsapp, 194. Dari jumlah ini akan dicari
bagaimana responden menggunakan whatapp dan apakah kategori usia berbeda
beda dalam menggunakan whatapp. Analisis ini akan dilakukan dengan
menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi silang. Setelah dianalisis dengan tabulasi
silang dilakukan uji chi square bahwa ada perbedaan yang nyata intensitas
penggunaan whatapp berdasarkan kategori usia.
Tabel 3 Deskripsi penggunaan WhatsApp
Kategori
Tidak pernah (0% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Kadang (1 - 25% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Jarang (26 - 50% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Sering (51 - 74% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Selalu (75 - 100% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Sumber: Data diolah

N
13
27
37
57
66

%
6.5
13.5
18.5
28.5
33.0

Ada 66 responden (33 %) responden menggunakan WhatsApp dengan
intensitas 75 – 100% dari seluruh aktivitas komunikasi, selanjutnya pada kategori
sering, jarang, kadang dan tidak pernah. Tabel ini menunjukkan 93,5 % responden
pernah menggunakan whatsapp dengan intensitas penggunaan yang bervariasi.
Selanjutnya dilakukan tabulasi silang antara kategori umur dengan intensitas
penggunaan WhatsApp yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 4 Intensitas penggunaan WhatsApp
Kategori Usia

Tidak Pernah

kadang

jarang

Sering

0

4

8

21

0.00%
10

10.00%
12

20.00%
10

52.50%
6

25.00%
3

30.00%
7

25.00%
14

15.00%
10

7.50%
0
0.00%
0

17.50%
0
0.00%
4

35.00%
0
0.00%
5

25.00%
4
10.00%
16

0.00%
13

10.00%
27

12.50%
37

40.00%
57

6.50%

13.50%

18.50%

28.50%

11 - 13 Tahun
14 - 17 Tahun
18 - 20 Tahun
21 - 40 Tahun
41 - 60 Tahun
Total

Selalu
7
17.50%
2
5.00%
6
15.00%
36
90.00%
15
37.50%
66
33.00%

Sumber: Data diolah
Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase penggunaan whatsapp
kategori “selalu” yang tertinggi usia 21 – 40 tahun yaitu 90 %. Kategori “sering” yang
tertinggi pada kategori usia 41 – 60 tahun. Kategori “jarang” yang tertinggi pada
kategori usia 18 – 20 tahun. Kategori “kadang” yang tertinggi pada kategori usia 14
– 17 tahun. Demikian juga yang kategori “tidak pernah” tertinggi juga pada kategori
usia 14 – 17 tahun. Hasil uji chi square diperoleh nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05)
yang berarti ada perbedaan intensitas menggunakan Whatsapp berdasarkan usia.
Dapat dikatakan usia 21 sampai 60 tahun lebih sering dan selalu menggunakan
whatsapp dibandingkan usia 14 - 20 tahun. Usia 14 - 20 menggunakan whatsapp
dengan intensitas bervariasi dari mulai tidak pernah, jarang, kadang, sering dan
selalu. Namun pada usia 11 – 13 tahun relatif lebih sering dibandingkan usia 14 – 20
tahun.
Penelitian ini disamping menggali intensitas whatsapp juga mengganli
intensitas Line sebagai pembuktian bahwa usia 14 – 20 tahun lebih sering
menggunakan Line dibandingkan whatsapp.
Analisis Hasil Penggunaan Line
Responden yang menggunakan Line, 159. Dari jumlah ini akan dicari
bagaimana responden menggunakan Line dan apakah kategori usia berbeda beda
dalam menggunakan Line. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan tabel
frekuensi dan tabulasi silang. Setelah dianalisis dengan tabulasi silang dilakukan uji
chi square bahwa ada perbedaan yang nyata intensitas penggunaan Line
berdasarkan kategori usia.
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Tabel 5 Deskripsi penggunaan Line
Kategori
Tidak pernah (0% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Kadang (1 - 25% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Jarang (26 - 50% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Sering (51 - 74% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Selalu (75 - 100% dari seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan)
Sumber: Data diolah

N
49
27
37
31
56

%
24.5
13.5
18.5
15.5
28.0

Ada 56 responden (28 %) responden menggunakan Line dengan intensitas 75
– 100% dari seluruh aktivitas komunikasi, selanjutnya pada kategori tidak pernah,
jarang, sering dan terakhir kadang. Tabel ini menunjukkan 75,5 % responden
pernah menggunakan Line dengan intensitas penggunaan yang bervariasi.
Selanjutnya dilakukan tabulasi silang antara kategori umur dengan
intensitas penggunaan Line yang tersaji dalam tabel 6. Tabel tersebut menunjukkan
bahwa persentase penggunaan Line kategori “selalu” yang tertinggi usia 14 – 17
tahun yaitu 70 %. Kategori “sering” yang tertinggi pada kategori usia 18 – 20 tahun.
Kategori “jarang” yang tertinggi pada kategori usia 11 – 13 tahun. Kategori “kadang”
yang tertinggi pada kategori usia 11 – 13 tahun. Kategori “tidak pernah” tertinggi
pada kategori usia 41 – 60 tahun. Hasil uji chi square diperoleh nilai signifikansi
0,000 (p < 0,05) yang berarti ada perbedaan intensitas menggunakan Line
berdasarkan usia. Dapat dikatakan usia 14 sampai 20 tahun lebih sering dan selalu
menggunakan Line dibandingkan usia 21 - 60 tahun. Seluruh kelompok usia
menggunakan dengan intensitas bervariasi dari mulai tidak pernah, jarang, kadang,
sering dan selalu. Namun pada usia 14 – 20 tahun relatif lebih sering dibandingkan
usia 21 – 60 tahun.
Tabel 6 Intensitas penggunaan Line
Kategori Usia

Tidak Pernah

11 - 13 Tahun
14 - 17 Tahun
18 - 20 Tahun
21 - 40 Tahun
41 - 60 Tahun
Total

kadang

jarang

Sering

Selalu

4

10

17

8

1

10.0%
1

25.0%
0

42.5%
2

20.0%
9

2.5%
28

2.5%
1
2.5%
22

0%
0
0%
8

5.0%
1
2.5%
9

22.5%
11
27.5%
1

70.0%
27
67.5%
0

55.0%
21
52.5%
49

20.0%
9
22.5%
27
13.50%

22.5%
8
20.0%
37

2.5%
2
5.0%
31

.0%
0
.0%
56

18.5%

15.5%

28.0%

24.5%

Sumber: Data diolah
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Alasan Penggunaan WhatsApp dan Line
Responden 21 – 60 tahun lebih memilih WhatsApp karena simpel, mudah, vidcall
lebih jernih, sedangkan responden usia 14 – 20 lebih memilih Line karena alasan
ada sticker lucu, ada Line today, dan ada LineWebtoon, timeline.
Keperluan Penggunaan WhatsApp dan Line
Responden 21 – 60 tahun menggunakan WhatsApp untuk keperluan komunikasi,
melihat status dan untuk bisnis. Sedangkan bagi anak usia dibawah 21 tahun lebih
banyak menggunakan WhatsApp untuk keperluan komunikasi dengan orang tua,
teman. Responden usia 14 – 20 menggunakan Line untuk keperluan chat dengan
teman atau grup, melihat info, onlineshop, membaca LineToday, membaca Line
webtoon, bermain game.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Anggapan yang selama ini beredar di masyarakat Indonesia mengenai WhatsApp
adalah aplikasi chating usia tua dengan rentang usia 21 – 60 tahun telah terbukti.
Adapun alasan terbesar penggunaan WhatsApp simpel, mudah, lebih jernih.
Sedangkan responden usia muda dengan rentang 14 – 20 lebih banyak
menggunakan Line. Alasan lebih memilih Linekarena ada sticker lucu, ada
LineToday, dan ada Line webtoon. Khusus responden usia 11 – 13 tahun intensitas
menggunakan whatsapp lebih sering dibandingkan usia 14 – 20 tahun. Ini temuan
yang berbeda.
Saran
1. Seiring dengan kemajuan zaman yang cepat ini, kebutuhan untuk
berkomunikasi akan semakin dibutuhkan. Alat komunikasi sebaiknya
digunakan oleh generasi muda usia sekolah untuk keperluan positif dengan
tetap menjaga tatakrama dan aturan kesopanan.
2. Bagi pembuat aplikasi Whatsapp dapat terus berinovasi agar disukai semua
golongan umur.
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ABSTRACT
The film "Dilan (1990)" became one of the films describing the social life
(friendship and love) of the 90s generation. The film illustrates that the generation of
the 90s hasn't been closely related to technology. At that time there were no
smartphones yet, even electronic devices such as cellphones and laptops were not
widely used. Their youth or high school years weren’t much spent in front of
smartphones but by playing or gathering with their friends. In fact, not infrequently
those who choose to have a boy/girlfriend, so that their high school years can be spent
dating like Dilan and Milea’s high school years in the film. The status of jomlo (read:
jomblo) became a low social status at that time. As time went on, the status of jomlo
did not become an important thing in the daily life of the millennial generation which
was preoccupied with other entertainment activities such as playing games online and
offline. Many schools allow students to bring smartphone, even the average school has
been equipped with wireless internet networks that can facilitate students. For some
millennial generations playing games is a time-consuming activity, so psychologically
the development of millennial generations of social interaction is disrupted. In this
study the authors looked for the relationship between the frequency of playing games
and the rate of singleness of Tritunggal High School students. The results showed that
the tendency of Tritunggal High School students to be medium user and heavy user
category of game players was 78% with an error rate of 10% and there was a positive
significant correlation between the frequency of game play and the rate of singleness
of Tritunggal High School students.
Keywords: jomlo, gamers, dating
ABSTRAK
Film “Dilan (1990)” menjadi salah satu film yang menggambarkan
kehidupan sosial (persahabatan dan cinta) generasi 90-an. Dalam film tersebut
tergambarkan bahwa generasi 90-an belum berhubungan erat dengan teknologi.
Saat itu belum terdapat smartphone atau telepon pintar, bahkan alat elektronik
seperti handphone dan laptop pun belum banyak digunakan. Masa remaja atau
masa SMA nya tidak banyak dihabiskan di depan smartphone melainkan dengan
bermain atau berkumpul dengan teman. Bahkan tidak jarang yang memilih untuk
memiliki pacar, sehingga masa SMA mereka dapat dihabiskan dengan pacaran
seperti halnya masa SMA Dilan dan Milea dalam film tersebut. Status jomlo (baca:
jomblo) menjadi status sosial yang rendah pada masa itu. Seiring berjalannya waktu
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status jomlo tidak menjadi hal penting dalam keseharian generasi milenial yang
disibukkan dengan aktifitas hiburan lain yakni bermain game online dan offline.
Banyak sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa smartphone,
bahkan rata-rata sekolah telah dilengkapi oleh jaringan internet nirkabel yang
dapat mempermudah siswa. Bagi sebagian generasi milenial bermain game menjadi
suatu aktifitas yang menyita waktu, sehingga secara psikologis perkembangan
interaksi sosial generasi milenial pun menjadi terganggu. Dalam penelitian ini
penulis mencari hubungan frekuensi bermain game dengan tingkat kejomloan
siswa SMA Tritunggal. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kecenderungan
siswa SMA Tritunggal merupakan pemain game berkategori medium user dan
heavy user sebesar 78 % dengan tingkat kesalahan 10 % serta didapati ada korelasi
signifikan positif antara frekuensi bermain game dan tingkat kejomloan siswa SMA
tritunggal.
Kata kunci: jomlo, gamer, pacaran
PENDAHULUAN
Lazim dijumpai di beberapa sekolah yang memperbolehkan siswanya
membawa smartphone untuk digunakan pada waktu tertentu (pembelajaran,
sepulang sekolah, dan menghubungi orangtua) disalahgunakan dengan
memanfaatkan smartphone di jam pelajaran kosong maupun sepulang sekolah
untuk bermain game online secara kolektif.
Fenomena gamers mengalami pergeseran waktu dan tempat, para gamers
tak lagi berjam-jamberada di warung internet ataupun dalam ruang tertutup.
Mereka bisa berada dimana saja dan kapan saja selama ada tempat publik yang
cukup nyaman. Fenomena ini pula muncul di SMA Kristen Tritunggal tempat
penulis bersekolah, utamanya sepulang sekolah banyak siswa “bergerombol”
bermain game online di lokasi-lokasi yang tersedia jaringan internet nirkabel.
Berbeda dengan teman-teman sebaya mereka yang mungkin mulai
berpikiran mencari pacar atau suka nongkrong dengan teman-teman, gamers
cenderung lebih memilih fokus bermain game dancenderung menyendiri
(sekalipun seolah bermain secara kolektif).
Hal ini berbeda dengan gambaran film “Dilan (1990)” yang popular
belakangan ini. Film Dilan (1990) menjadi salah satu film yang menggambarkan
kehidupan sosial (persahabatan dan cinta) generasi 90- an. Dalam film tersebut
tergambarkan bahwa generasi 90-an belum berhubungan erat dengan teknologi.
Saat itu belum terdapat smartphone atau telepon pintar, bahkan alat elektronik
seperti handphone dan laptop pun belum banyak digunakan. Masa remaja atau
masa SMA nya tidak banyak dihabiskan di depan smartphone melainkan dengan
bermain atau berkumpul dengan teman. Bahkan tidak jarang yang memilih untuk
memiliki pacar, sehingga masa SMA mereka dapat dihabiskan dengan pacaran
seperti halnya masa SMA Dilan dan Milea dalam film tersebut. Status jomlo (baca:
jomlo) menjadi status sosial yang rendah pada masa itu. Jomlo sendiri dalam KBBI
(daring) didefinisikan sebagai pria atau wanita yang belum memiliki pasangan
hidup.
Peneliti melihat fenomena para gamers ini sebagai fenomena sosial yang
dihadapi generasi milenial saat ini. Selain itu peneliti juga mengamati bahwa
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sebagian besar para gamer adalah siswa yang “culun” dan kurang bergaul dengan
lawan jenis. Maka penulis memiliki ide untuk mencermati pola hubungan frekuensi
bermain game dengan tingkat kejomloan di SMA Kristen Tritunggal. Hal ini
merupakan ide yang menarik bagi peneliti karena beberapa penelitian terdahulu
banyak mencermati pola hubungan frekuensi bermain game online dengan perilaku
sosial seperti penelitian Conni (2014) mengenai pengaruh intensitas bermain game
online terhadap agresivitas siswa dan penelitian yang dilakukan oleh Marselima,
dkk (2017) pun mencermati pola yang sama di Malang. Penelitian terdahulu belum
pernah mencermati frekuensi bermain game online dengan tingkat kejomloan.
Dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengamati gambaran pola interaksi sosial siswa SMA Kristen Tritunggal.
2. Mengamati pola korelasi antara frekuensi bermain game dengan tingkat
kejomloan siswa SMA Kristen Tritunggal Semarang yang nantinya dapat
menjadi potret remaja pada umumnya.
Dasar Teori
Frekuensi bermain game
Menurut Marselima, dkk (2017), Game online adalah game yang berbasis
elektronik dan visual. Game online kerap membuat pemainnya melupakan
kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya. Game adalah sesuatu yang dapat
dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah,
biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Dalam
perkembangannya game online dapat dimainkan secara kolektif (multiple
player).Frekuensi bermain game online dibagi menjadi tiga menurut Horigan,
(Ismayanti, 2013:18) yaitu :
1. Heavy Users, pengguna internet lebih dari 40 jam perbulan atau lebih dari
10 jam per minggu.
2. Medium users, dalah pengguna internet antara 10 hingga 40 jam per bulan
atau 2,5 hingga 10 jam per minggu.
3. Light Users, adalah pengguna internet kurang dari 10 jam per bulan atau 2,5
jam per minggu.
Frekuensi bermain game online maupun offline dapat diasosiasikan dengan
frekuensi bermain internet yang dinyatakan oleh Horigan.
Masa perkembangan psikologis
Monk, dkk (2001) membagi masa remaja dalam tiga periode berbeda yaitu
remaja awal (12-15 tahun), remaja madya (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21
tahun) dan lazimnya siswa SMA berada pada fase remaja madya dimana pada masa
ini ditandai dengan hubungan dengan teman sebaya yang berperan penting dalam
sosio-emosi individu. Pertemanan pada masa remaja dapat membantu remaja
untuk mengeksplorasi diri sendiri dan memahami orang lain, menjadi landasan
untuk relasi yang lebih intim di masa depan (Berk, 2014). Delapan fungsi pacaran
menurut Santrock (2014):
1. Merupakan suatu bentuk relasi untuk kesenangan dan rekreasi.
2. Pacaran sebagai sumber status dan keberhasilan.
3. Sebagai bagian dari proses sosialisasi remaja.
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4.
5.
6.
7.
8.

Suatu proses belajar keintiman.
Menjadi sarana untuk penggalian hal-hal seksual.
Dapat memberikan kebersamaan melalui interaksi sosial yang terjadi.
Memberikan kontribusi pada pembentukan dan pengembangan diri.
Sebagai sarana menyeleksi pasangan hidup.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi (Syamsudin & Damiyanti:
2011) menggunakan metode observasi dan kuesioner online melalui googleform
yang dibagikan melalui link yang dishare pada grup Line kelas dan grup WhatsApp
kelas dengan pembatasan responden sesuai perhitungan dengan penghentian
manual melalui aplikasi googleform.
Penelitian ini akan meninjau hubungan antara variabel frekuensi bermain
game dengan tingkat kejomloaan dari para pemain (gamers). Kesimpulan diambil
dengan meninjau berbagai aspek yaitu jenis kelamin gamers, pengalaman
berpacaran, kurun waktu mengenal game, persepsi gamers terhadap pacaran, dan
prioritas gamers dalam berpacaran vs gaming yang tertuang dalam pertanyaan
dalam kuesioner yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis kelamin anda?
Berapa lama waktu anda bermain game online maupun offline?
Sejak kapan anda bermain game?
Apakah anda pernah berpacaran?
Bagaimana status pacaran anda saat ini?
Apakah anda merasa pacaran itu penting?
Jika diminta untuk memilih, manakah yang anda pilih? Pacaran atau bermain
game?
Penelitian ini tidak meninjau jenis game online maupun offline yang
dimainkan terhadap tingkat kejomloan para gamer. Dalam penelitian ini
permasalahan dibatasi pada kondisi frekuensi bermaindan tingkat kejomloan para
pemain.
Dalam penelitian ini, penulis meninjau siswaSMA Tritunggal Semarang
berjumlah 360 siswa dari kelas X hingga XII sebagai populasi dalam penelitian ini.
Dari data tersebut penulis menggunakan formula Slovin (dalam Riduwan,
2005:65) untuk menentukanjumlah responden sampel dengan rumus:
𝑁
𝑛=
𝑁(𝑑)2 + 1
Dimana n = jumlah sampel; N = populasi; d = nilai presisi
𝑛=

360
360
=
= 78,261
2
360(0,1) + 1
4,6
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Dalam penelitian ini digunakan nilai presisi 90 % atau tingkat kesalahan 10
%, sehingga dari 360 populasi didapatkan jumlah responden amatan 78,26
kemudian dibulatkan menjadi 78 responden. Adapun penentuan responden
ditentukan berdasarkan random sampling (penentuan acak tanpa memperhatikan
usia, jenis kelamin, prestasi, atau syarat lainnya).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Diagram 1 menunjukkan dari total 78 responden mayoritas responden atau
51% responden bermain game 2,5 – 10 jam per minggu, 27% responden bermain
game lebih dari 10 jam per minggu dan 22% responden yang bermain game kurang
dari 2,5 jam per minggu.

Diagram 1. Presentase Frekuensi Bermain Game SMA Tritunggal

Diagram 2. Perbandingan Frekuensi Bermain Game dengan Jenis Kelamin
Diagram 2 menunjukkan bahwa responden yang bermain game 2,5 – 10 jam
per minggu cenderung laki–laki dengan jumlah 26responden, 14 responden lainnya
adalah perempuan. Responden yang bermain game selama lebih dari 10 jam per
minggu juga cenderung laki-laki dengan jumlah 13 responden, sementara
responden perempuan berjumlah 8 responden. Sebaliknya, responden yang
bermain game kurang dari 2,5 jam per minggu adalah laki-laki dengan jumlah 5
responden dan cenderung perempuan dengan jumlah 12 responden.
Diagram 3 menunjukkan frekuensi bermain game dan tingkat kejomloan
dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden adalah jomlo. Responden yang
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bermain game selama 2,5 – 10 jam per minggu yaitu jomlo dengan jumlah 25
responden, sedangkan 8 responden mengaku pdkt dan 7 responden mempunyai
pacar. Untuk waktu bermain game lebih dari 10 jam per minggu, hasilnya juga
menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah jomlo dengan jumlah 14
responden, 3 responden pdkt dan 4 responden punya pacar. Sementara responden
yang bermain game kurang dari 2,5 jam per minggu memiliki jumlah yang hampir
sama yaitu 8 responden adalah jomlo, 5 responden pdkt dan 4 responden punya
pacar.

Diagram 3. Frekuensi Bermain Game dengan Status Pacaran Saat Pengisian
Kuesioner

Diagram 4. Persentase Status Jomlo dengan Frekuensi Bermain Game
Diagram 5 menunjukkan frekuensi bermain Game dengan prioritas bermain
game vs pacaran, menunjukkan bahwa responden yang bermain game 2,5– 10 jam
per minggu cenderung lebih memilih pacaran dengan jumlah 25 responden dan 15
responden lainnya memilih bermain game. Untuk responden yang bermain game
lebih dari 10 jam per minggu, 9 responden memilih untuk berpacaran sementara
12 lainnya memilih bermain game. Untuk responden yang bermain game kurang
dari 2,5 jam per minngu cenderung memilih berpacaran dengan jumlah 11
responden, 6 responden lainnya memilih bermain game.

Diagram 5. Frekuensi Bermain Game dengan Prioritas Berpacaran
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Diagram 6. Persentase Responden Memilih Berpacaran daripada Bermain Game
Diagram 7 menunjukkan frekuensi bermain game dengan pengalaman
berpacaran, responden dengan waktu bermain game 2,5 – 10 jam per minggu
cenderung mengaku pernah pacaran dengan jumlah 24 responden, dan 16
responden mengaku belum pernah pacaran. Untuk responden dengan waktu
bermain game lebih dari 10 jam per minggu, 9 responden mengaku pernah
pacaran dan 12 responden mengaku belum pernah pacaran. Responden dengan
waktu bermain game kurang dari 2,5 jam per minggu cenderung pernah
berpacaran dengan jumlah 10 responden dan 7 responden mengaku belum
pernah pacaran.
Diagram 8 menunjukkan frekuensi bermain game dengan persepsi gamer
mengenai pacaran menunjukan bahwa persepsi mengenai pacaran dari mayoritas
responden adalah biasa saja dengan jumlah 13 responden untuk waktu bermain
game kurang dari 2,5 jam per minggu, 19 responden untuk waktu bermaingame
2,5 – 10 jam per minggu dan 14 responden untuk waktu bermain game lebih dari
10 jam per minggu. Untuk responden yang memiliki persepsi penting mengenai
pacaran, 2 responden bermain game selama kurang dari 2,5 jam per minggu, 12
responden bermain game selama 2,5 – 10 jam per minggu dan 6 responden
bermain game selama lebih dari 10 jam per minggu. Untuk responden yang
memiliki persepsi tidak penting mengenai pacaran, 2 responden bermain game
selama kurang dari 2,5 jam per minggu, 3 responden bermain game selama 2,5 –
10 jam per minggu dan 1 responden bermain game selama lebih dari 10 jam per
minggu. Untuk responden yang memiliki persepsi sangat penting mengenai
pacaran adalah responden yang bermain game selama 2,5 – 10 jam per minggu
dengan jumlah 4 responden. Dan untuk responden yang memiliki persepsi kurang
penting mengenai pacaran adalah responden yang bermain game selama 2,5 – 10
jam per minggu dengan jumlah 2 responden.

Diagram 7. Frekuensi Bermain Game dengan Pengalaman Berpacaran
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Diagram 8. Frekuensi Bermain Game dengan Persepsi Gamer Mengenai
Pacaran
Dari penelitian ini didapatkan bahwa bahwa siswa SMA Tritunggal
memiliki kecenderungan masuk dalam kategori Heavy user dan medium user yakni
total sebesar 78 % (lampiran 3 (diagram 1)). Pada diagram 2 (lampiran 3) terlihat
bahwa kecenderungan siswa SMA Tritunggal bermain game mengalami kenaikan
persentase laki-laki pada kategori Heavy User (65 %) dan Medium User (62 %).
Dimana lazimnya laki-laki cenderung acuh pada suatu hubungan sosial
dibandingkan perempuan yang lebih peduli pada lawan jenisnya. Kaitan dengan
hubungan frekuensi bermain dan tingkat kejomloan tergambar pada diagram 3
(lampiran 3) dan diperkuat dengan data diagram 4 yakni pada kategori Medium
user dan Heavy user persentase status jomlo meningkat drastis dari kategori light
user yang menunjukkan ada korelasi positif antara kenaikan frekuensi bermain
game dengan status jomlo. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk
berpacaran para light user dan medium user cenderung tinggi, dan menurun pada
heavy user (diagram 5). Hal ini memperkuat dugaan penulis bahwa semakin besar
frekuensi bermain menyebabkan keinginan berpacaran semakin menurun karena
banyak waktu tersita untuk bermain game seperti tergambar dalam diagram 6.
Diagram 7 menunjukkan bahwa pada kategori Medium and Heavy User terdapat
pengalaman berpacaran yang cenderung meningkat namun saat ini statusnya
cendrung jomlo seperti tergambar pada diagram 3. Hal ini menguatkan korelasi
frekuensi bermain game dengan tingkat kejomloan yang ada. Diagram 8
menunjukkan kecenderungan medium user dan heavy user berpendapat
bahwapacaran adalah sesuatu yang biasa saja sehingga tidak menjadi prioritas
utama.
Dari penelitian menunjukkan pola interaksi sosial siswa SMA Kristen
Tritunggal terganggu dengan adanya game online yang sedang merebak
belakangan. Selain itu, secara psikologis dengan menurunnya interaksi lawan jenis
dalam hal ini berpacaran, ada proses komunikasi antar lawan jenis yang terganggu
yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan psikologis siswa SMA
Tritunggal. Untuk itu perlu suatu upaya bersama, antara siswa, sekolah(guru) dan
orangtua untuk mendampingi para siswa dalam hal interaksi sosial.
Pendampingan tersebut pula diharapkan dapat mengarahkan siswa pada relasi
lawan jenis yang positif, saling mendukung dan pada akhrnya dapat
mengembangkan potensi masing-masing siswa.
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SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kecenderungan siswa SMA Tritunggal merupakan pemain game berkategori
medium user dan heavy user sebesar 78 % dengan tingkat kesalahan 10 %.
2. Terdapat hubungan antara frekuensi bermain game dengan status jomlo para
pemainnya dimana status jomlo akan meningkat dengan meningkatnya
frekuensi bermain game.
Saran
Penulis menyarankan untuk mendapatkan signifikansi penelitian yang
lebih luas perlu dilakukan penelitian dengan populasi yang lebih luas dan
melibatkan banyak sampel sehingga didapatkan hubungan frekuensi bermain game
dan tingkat kejomloan yang lebih umum.
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ABSTRACT
Teenage era for a girl, is the moment when they start to pay attention to their
body and their appearance. Looking in the mirror is an important thing for them to
look at their appearance. There’s some assumptions in the society about the difference
between science and social students. This research will cover whether there is a
significant differences of the intensity of science and social students at looking in the
mirror and also the description about the looking in the mirror activity between
science and social student. This research was done at SMA 5 Semarang and the subject
of this research consisted of 78 girls from science class and 62 girls from social class
that were randomly picked. The research method that were done was a questionnaire,
interview and documentation. The questionnaire data then were analyzed using the
χ2 test. After that, the data was served as pie chart. The data from interview and
documentation was analyzed through a qualitative descriptive test and served also in
a pie chart. The result of this research were 1) There’s no significant difference
between science and social students in terms of looking in the mirror, looking in the
mirror at school, mirror that were used, time of looking in the mirror, the reason of
looking in the mirror and the frequency of looking in the mirror. 2) Most of students
like to looking in the mirror, as a daily activity even at school. Mirror that were used
mostly the one that is provided in the classroom or using their phone screen . Their
favorite time to look in the mirror was in the break time, in the morning before they’re
going to school and also when there’s a mean time. Their reason of looking in the
mirror is because it is already become a routine. Their frequencies of looking in the
mirror mostly 5 times a day and followed by 10 times a day. There’s only a few student
that has a higher frequency on looking in the mirror.
Keywords : looking in the mirror, science, social
ABSTRAK
Masa remaja merupakan masa di mana seseorang mulai memperhatikan
tubuh dan penampilan dirinya, terutama remaja perempuan. Maka dari itu,
bercermin termasuk hal yang penting bagi para remaja untuk melihat
penampilannya. Terdapat berbagai asumsi di masyarakat tentang beda anak IPA dan
anak IPS. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan
intensitas bercermin yang signifikan antara siswi IPA dengan siswi IPS serta
bagaimanakah deskripsi aktivitas bercermin siswi IPA dan siswi IPS. Penelitian
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dilaksanakan di SMA 5 Semarang pada bulan November 2018 sampai dengan Januari
2019.. Subyek penelitian adalah seluruh siswi SMA 5 Semarang. Sampel sebanyak 78
siswi IPA dan 62 siswi IPS. diambil secara acak. Data dikumpulkan melalui angket,
wawancara dan dokumentasi. Data angket dianalisis dengan uji χ2.. Selain itu data
angket disajikan dengan grafik lingkaran. Hasil wawancara dan dokumentasi
dianalisis secara deskriptif kualitatif bersama analisis diagram lingkaran. Hasil
penelitian adalah 1) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswi IPA dan siswi
IPS, dalam hal : kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di sekolah, cermin yang
digunakan, waktu bercermin, alasan bercermin dan dalam hal frekuensi bercermin.
2) Sebagian besar siswi suka bercermin, baik sebagai aktivitas harian maupun di
sekolah. Cermin yang digunakan siswa kebanyakan cermin yang tersedia di ruang
kelas bagian belakang dan memakai layar HP. Waktu favorit untuk bercermin siswi
adalah saat istirahat, pagi sebelum berangkat sekolah dan saat jam kosong. Alasan
bercermin siswi kebanyakan sebagai aktivitas rutin. Frekuensi bercermin siswi
masih dominan maksimal 5 kali sehari dan disusul maksimal 10 kali sehari. Sedikit
siswa yang frekuensi bercerminnya berlebihan.
Kata kunci : bercermin, siswi, IPA, IPS
PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak – kanak dan
masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara
usia 11 atau 12 tahun sampai dengan20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda.
Remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, yaitu bahwa mereka tidak termasuk
golongan anak – anak tetapi tidak juga termasuk golongan orang dewasa. Masa
remaja ini dialami ketika mereka menginjak usia Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas.
Memasuki masa remaja diawali dengan terjadinya kematangan seksual.
Akibatnya, akan terjadi perubahan bentuk tubuh yang signifikan. Hal ini
menyebabkan perhatian mereka pada penampilan sangat besar. Pada umumnya,
remaja perempuan mengkhawatirkan bila dirinya terlalu gemuk atau terlalu tinggi,
sedangkan remaja laki – laki bila terlalu kurus ataupun pendek.
Pada masa ini, mereka mulai memperhatikan tubuhnya dan penampilan
dirinya dan sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Terutama remaja
perempuan yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk membuat dirinya
lebih menarik, sehingga mulai memperhatikan dandanannya, misalnya pakaian,
model rambut dan alat – alat kecantikan.
Menurut Florence Littauer, dalam buku Personality Plus membagi tipe
kepribadian menjadi 4 yaitu: Sanguinis, Koleris, Melankolis, dan Plegmatis. Tipe
Sanguinis menyukai dandanan yang bisa menjadikannya sebagai pusat perhatian
atau setidaknya menyukai hiasan – hiasan yang ramai untuk dipakai. Sementara itu,
tipe koleris lebih mengutamakan fungsi pakai dan bukan karena keindahan. Ia
cenderung tidak nyaman dengan pakaian berenda, kerut – kerut dan pita. Berbeda
dengan tipe melankolis yang memiliki ciri tersendiri yaitu serba rapi dan sempurna.
Terakhir, tipe plegmatis terkesan sederhana dan apa adanya. Mereka menghindari
warna – warna yang mencolok (Deasylawati,2010).
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Dapat kita lihat bahwa dari keempat tipe tersebut semuanya membutuhkan
cermin untuk memperhatikan penampilannya. Namun masing – masing dari tipe
tersebut memiliki intensitas yang berbeda – beda. Oleh karena itu, penulis tertarik
untuk mencari tahu seberapa besar intensitas bercermin remaja putri. Penulis
mengambil sampel pada siswi Sekolah Menengah Atas yang umumnya berusia 1518 tahun di mana pada usia ini remaja putri cenderung lebih memperhatikan
penampilannya, bahkan saat berada di sekolah. Penulis membagi sampel tersebut
menjadi 2 menurut jurusan yang ada di SMA yakni siswi IPA (Ilmu Pengetahuan
Alam) dan siswi IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).
Kecenderungan penulis membagi menjadi dua sampel tersebut bukan tanpa
sebab. Pandangan mengenai perilaku siswi IPS yang cenderung lebih banyak
melakukan interaksi sosial daripada siswi IPA membuat penulis tertarik mencari
tahu dari segi intensitas bercermin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
intensitas berarti keadaan tingkatan. Intensitas bercermin yang dimaksudkan
dalam penelitian ini menyangkut: frekuensi dan kesukaan. Selain kedua hal tersebut
beberapa aspek bercermin seperti jenis cermin, waktu bercermin serta alasan
bercermin menarik perhatian penulis untuk diungkap lebih jauh.
Menurut studi kepustakaan dan observasi yang penulis lakukan, dikarenakan
siswi IPS mempelajari pelajaran – pelajaran yang kaitannya dengan permasalahan
sosial, maka mereka diduga cenderung lebih sering berinteraksi sosial daripada
siswi IPA. Akibatnya, perhatian akan penampilan pun menjadi lebih besar bila
dibandingkan dengan siswi IPA. Maka dari itu, penulis mengajukan beberapa
hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini sebagai berikut:
Hipotesis 1: Terdapat perbedaan kegemaran bercermin yang signifikan antara siswi
IPA dan siswi IPS. Kegemaran bercermin siswi IPS lebih tinggi dibandingkan siswi
IPA; Hipotesis 2: Terdapat perbedaan kegemaran bercermin di sekolah yang
signifikan antara siswi IPA dengan siswi IPS di sekolah. Kegemaran bercermin siswi
IPS lebih tinggi dibandingkan siswi IPA; Hipotesis 3: Terdapat perbedaan jenis
cermin yang signifikan antara siswi IPA dengan siswi IPS di sekolah. Siswi IPS lebih
sering menggunakan cermin milik sendiri sementara siswi IPA menggunakan
cermin di belakang kelas; Hipotesis 4: Terdapat perbedaan yang signifikan
mengenai waktu bercermin antara siswi IPA dengan siswi IPS di sekolah. Siswi IPA
bercermin saat pagi hari sebelum pelajaran berlangsung. Sementara itu, siswi IPS
bercermin saat waktu istirahat; Hipotesis 5: Terdapat perbedaan yang signifikan
mengenai alasan bercermin antara siswi IPA dengan siswi IPS di sekolah. Siswi IPA
cenderung bercermin karena tidak percaya diri. Sementara siswi IPS bercermin
karena kebutuhan; Hipotesis 6: Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai
frekuensi bercermin antara siswi IPA dengan siswi IPS di sekolah. Frekuensi
bercermin siswi IPS lebih tinggi daripada siswi IPA.
Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk memudahkan telaah tulisan
dan membatasi lingkup kajian maka masalah dirumuskan sebagai berikut:
1.
Adakah perbedaan yang signifikan antara siswi IPA dan siswi IPS, dalam hal:
kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di sekolah, cermin yang
digunakan, waktu bercermin, alasan bercermin dan dalam hal frekuensi
bercermin?
2.
Bagaimanakah deskripsi kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di
sekolah, jenis cermin, waktu dan alasan bercermin siswi IPA dan IPS?
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1.

2.

Adapun tujuan penulisan ini adalah:
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara siswi IPA
dan siswi IPS dalam hal: kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di
sekolah, cermin yang digunakan, waktu bercermin, alasan bercermin dan
dalam hal frekuensi bercermin.
Untuk mendeskripsikan kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di
sekolah, jenis cermin, waktu, alasan dan frekuensi bercermin siswi IPA dan
IPS.
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, yakni penulis menekankan
penelitiannya pada perbedaan keadaan variabel (Idrus, 2009). Dalam hal ini,
perbedaan keadaan variabel yang dimaksud adalah keadaan 2 subyek berbeda
yakni siswi IPA dan siswi IPS. Penelitian dilakukan di SMA 5 Semarang pada bulan
November 2018 hingga Januari 2019. Subyek penelitian adalah seluruh siswi SMA 5
Semarang tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 267 orang, yang terbagi
dalam 30 kelas IPA dan 6 kelas IPS. Sampel diambil secara acak sebanyak 4 kelas
IPA (78 siswi) dan 4 kelas IPS (62 siswi).
Data dikumpulkan melalui angket, wawancara dan dokumentasi. Angket
disusun dengan menerapkan model skala Likert dan pertanyaan semi terbuka. Isi
pertanyaan angket menyangkut kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di
sekolah, jenis cermin, waktu, alasan dan frekuensi bercermin. Wawancara dilakukan
dengan sejumlah guru yang sekaligus mengajar kelas IPA dan kelas IPS. Tujuan
wawancara ini adalah untuk mengetahui setting kondisi siswi kelas IPA dan IPS.
Wawancara juga dilakukan dengan siswi untuk crosschek hasil angket.
Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar (foto) beberapa aktivitas yang
terkait penelitian. Data angket disajikan dalam tabel 2 x 4 untuk tiap parameter.
Selanjutnya dilakukan uji χ2 dengan rumus sebagai berikut:

( fo  fe )2
 
fe
2

di mana fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis).
Langkah ini digunakan untuk menguji perbedaan parameter siswi IPA dan IPS
dengan α = 0,05, d.b. = 3 (Djarwanto, 1999:7). Selain itu data angket disajikan pula
dalam bentuk grafik lingkaran, untuk mengetahui kecenderungan jawaban angket.
Data wawancara dan data dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif yang
disajikan terpadu dengan pembahasan hasil penelitian. Langkah ini dgunakan untuk
memberikan deskripsi ya utuh tentang bercermin siswi IPA dan siswi IPS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Latar Penelitian
Sebelum menelaah lebih dalam mengenai perbedaan intensitas bercermin
antara siswi IPA dengan siswi IPS, penulis mencoba mencari tahu kondisi latar
subyek dengan observasi dan wawancara pada guru yang mengajar di kedua kelas,
baik IPA maupun IPS. Penulis memperoleh data bahwa dari segi suasana kelas, kelas
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IPS cenderung lebih ramai. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Yuni, guru PPKn yang
mengampu kelas IPA dan IPS
“Mungkin ya kalau dari segi keseriusan mengikuti KBM itu memang anak –
anak IPA ada semacam keseriusan di mana kalau guru datang itu tenang, ada
kesiapan gitu. Mungkin dia terbiasa belajar eksaknya itu lho. Belajar eksak kan harus
tenang, tekun, konsentrasi dan fokus. Tapi kalau anak – anak IPS itu kurang serius,
kalau ada gurunya itu nyantai. Pertamanya serius terus nanti gitu lagi.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Ning, guru Bahasa Indonesia yang
mengampu kelas IPA dan IPS. Pendapat ini diperkuat dengan observasi di lapangan
yang disajikan pada gambar 1 berikut:

(b)
(a)
Gambar 1. (a)Kondisi kelas IPA (b) Kondisi kelas IPS
Pada gambar 1, terlihat bahwa kondisi kelas IPA lebih kondusif dan fokus di
saat pelajaran berlangsung. Sementara siswi IPS terlihat ada yang masih mengobrol
satu sama lain di saat pelajaran berlangsung. Sementara itu, Fitri sensei, guru
Bahasa Jepang yang mengampu kelas IPA dan IPS berpendapat sedikit berbeda dari
yang diungkapkan oleh Bu Ning.
“Iya pasti cenderung rame kondisi IPS, tapi ya kadang anak IPS kalau
dikondisikan langsung oke, anak IPA kadang susah, ya itu mood, menurut saya karena
mood. Anak IPS itu lebih ramainya ya ramai sendiri. Anak IPA juga ada yang ramai
sendiri sih, kalau ramai itu masih dalam masalah mood itu tadi, ketika mood mereka
bagus mereka dengerin, kadang nggak tahu moodnya kemana”
Dari segi kedisiplinan, kedua guru tersebut berpendapat hal yang sama
bahwa siswi IPA lebih disiplin daripada siswi IPS. Menurut Bu Ning
“Disiplin anak IPA. Ada 2 IPS ya, yang IPS 1 itu lebih disiplin dibandingkan anak
IPS 2 tapi kalau dibandingkan dengan anak IPA, ya disiplin anak IPA.”
Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Fitri sensei.
Sementara itu, beberapa guru berpendapat berbeda mengenai keaktifan siswi
seperti keaktifan bertanya di kelas. Menurut Bu Yuni
“Kalo keaktifan bertanya anak - anak IPS itu juga aktif bertanya tapi kualitas
pertayaannya itu beda”
Hal senada juga diungkapkan oleh Fitri sensei dan Bu Arnika, guru BK yang
mengampu kelas IPA dan IPS. Sementara Bu Ning berpendapat berbeda.
“Oh ya anak IPS yang lebih bagus daripada anak IPA. Jadi kalau anak IPS itu,
dia tidak jelas dia tanya sampai dia jelas. Jadi sebelum saya selesai menerangkan
mereka sudah memotong. Kalau anak IPA itu disuruh bertanya saja susah.”
Perbedaan – perbedaan pendapat itulah yang menarik perhatian penulis
mencari tahu dari segi intensitas bercermin antara siswi IPA dengan siswi IPS untuk
dikomparasi hasilnya.
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Kegemaran Bercermin
Hasil angket tentang kegemaran bercermin disajikan pada tabel untuk
dianalisis perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2 . Berdasarkan uji χ2 diperoleh
hasil χ2hitung = 0,058 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto, 1999:99). Ini
berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kegemaran bercermin
siswi IPA maupun IPS. Adapun kecenderungan pilihan angket siswa disajikan dalam
gambar 2.

Gambar 2. Prosentase Kegemaran Bercermin Siswi IPA dan Siswi IPS
Berdasarkan grafik, baik siswi IPA maupun IPS suka bercermin. Hal ini
diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu siswi kelas XI IPA 6 yang bernama
Syifa
“Sering, kadang kalo nglihat cermin langsung mlengos. Ya kayak pas berangkat
sekolah, nyalain motor, trus kan kalo naik motor kan nglewatin rumah - rumah nah
kan ada jendelanya mah mesti aku mlengoske jendelanya itu mesti. Trus kalo sampe
sekolah kan ada kaca, la itu aku mesti juga mlengos, pas di kelas kan juga ada kaca la
itu aku juga ngaca . Pokoknya ngaca teruslah”.
Kebiasaan Bercermin di Sekolah
Hasil angket tentang kebiasaan bercermin di sekolah disajikan dalam tabel
untuk dianalisis perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2 ..Berdasarkan uji χ2
diperoleh hasil χ2hitung = 1,805 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto,
1999:99). Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kebiasaan
bercermin di sekolah siswi IPA maupun IPS.Adapun kecenderungan pilihan angket
siswa disajikan dalam gambar 3.

Gambar 3. Kebiasaan Bercermin di Sekolah
Grafik di atas menunjukkan bahwa baik siswi IPA maupun siswi IPS
kebanyakan bercermin di sekolah. Beberapa siswa yang penulis wawancarai
mengungkapkan bahwa mereka masih memerlukan cermin saat di sekolah.
Menurut Dwita kelas XI IPS 1
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“Masih perlu, soalnya kan ke sekolah naik motor, pake helm, terus copot
helmnya berantakan lagi, apa kalo ngga bajunya ga rapi karna habis bawa tas,
bajunya keluar – keluar.”
Hal senada juga dikemukakan oleh Vina, siswi kelas XI IPS 1; Dila, siswi kelas
XI IPA 1; dan Syifa, siswi kelas XI IPA 6.
Jenis Cermin yang Sering Digunakan di Sekolah
Hasil angket tentang jenis cermin yang sering digunakan disajikan pada tabel
untuk dianalisis perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2 ..Berdasarkan uji χ2
diperoleh hasil χ2hitung = 1,603 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto,
1999:99). Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai jenis
cermin yang sering digunakan siswi IPA maupun IPS.Adapun kecenderungan
pilihan angket siswa disajikan dalam gambar 4.

Gambar 4. Jenis Cermin yang Dipakai
Berdasarkan grafik, terdapat kecenderungan siswi lebih suka memakai
cermin di belakang kelas dan cermin dari layar HP. Tidak banyak siswi yang
membawa cermin sendiri. Seperti yang dikemukakan Vina
“Kalau kaca sendiri nggak tapi kalau di kelas ya pakai kaca kelas”
Beberapa pendapat yang memperkuat juga dikemukakan oleh Dwita, Dila,
dan Mizana. Hasil observasi juga menunjukkan hal serupa.
Penulis meminta pendapat Dwita bagaimana jika cermin di belakang kelas tidak
ada,
“Ya jangan, ya kenapa kok diambil?”.
Penulis kemudian menanyakan alternatif apabila cermin di belakang kelas tidak
ada. Menurut Dila
“Biasanya pakai kamera HP, kalo HPnya lowbatt kan pake layar HP masih
bisa”.

Gambar 5.Siswi bercermin menggunakan cermin di belakang kelas

93

Waktu Penggunaan Cermin di Sekolah
Hasil angket tentang waktu penggunaan cermin disajikan pada tabel untuk
dianalisis perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2 . .Berdasarkan uji χ2
diperoleh hasil χ2hitung = 4,957 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto,
1999:99). Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai waktu
penggunaan cermin siswi IPA maupun IPS.Adapun kecenderungan pilihan angket
siswa disajikan dalam gambar 6.

Gambar 6. Waktu Penggunaan Cermin
Penulis mewawancarai narasumber tentang alasan suka bercermin di saat jam
istirahat. Menurut Dila.
“Ya perlu lah, buat merapikan kerudung setelah wudhu, jadinya kerudungnya
nggak rapi.”
Rupanya masih ada pula siswi yang bercermin saat pelajaran berlangsung. Menurut
penuturan Bu Yuni.
“Kalau pas pelajaran ya ada yang ngaca, dalam artian kan kacanya di meja.
Kadang ada kacanya jatuh sampe pecah.”
Jawaban serupa juga penulis dapati saat mewawancarai yaitu Dwita (IPA) dan Vina
(IPS)
Alasan Bercermin
Hasil angket tentang alasan bercermin disajikan pada tabel untuk dianalisis
perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2. Berdasarkan uji χ2 diperoleh hasil
χ2hitung = 4,501 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto, 1999:99). Ini berarti
tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai alasan bercermin siswi IPA
maupun IPS. Adapun kecenderungan pilihan angket siswa disajikan dalam gambar7.
Berdasarkan grafik, terlihat kecenderungan siswi menggunakan cermin
karena kebutuhan. Menurut Dwita.
“Ya buat ngerapiin rambut, kalau pakai kosmetik jarang sih aku. Misal habis
olahraga, rambutnya kan berantakan, bajunya berantakan gitu kan. Nggak mungkin
kan, nggak pede aja.”
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Gambar 7.Alasan Bercermin
Hal serupa juga diungkapkan oleh Vina. Mereka beranggapan bahwa
menjaga penampilan itu penting. Menurut Vina.
“Kalau penampilan kita ga rapi ya gimana ya, orang kan lihat dari penampilan.
Kalau penampilan sendiri dah ga rapi, orang bakal mikirnya yang enggak – enggak.”
Rupanya masih ada siswi IPA yang menggunakan cermin utamanya untuk
bersolek. Seperti yang diungkapkan oleh Mizana:
“Kalo ke sekolah sih pake bedak, tapi tipis. Kalau aku buat ngelindungi wajah
aja, soalnya kan rumahku jauh di Boja.”
Hal yang sama diutarakan oleh Syifa
“Pake bedak, soalnya kalau enggak, wajahnya kelihatan berminyak kayak
belum mandi”.
Hal yang sama juga dijumpai saat observasi manakala ada siswi yang
bercermin saat menggunakan liptint yang terlihat pada gambar 8.

Gambar 8. Siswi menggunakan kosmetik
Kebutuhan ini sama seperti teori yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow
bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan di mana salah satunya adalah kebutuhan
terhadap harga diri. Kebutuhan akan harga diri ini ada yang lemah dan kuat. Bentuk
yang lemah adalah kebutuhan kita untuk dihargai orang lain, kebutuhan terhadap
status, kemuliaan, kehormatan, perhatian, reputasi, apresiasi, bahkan dominasi
(Boeree, 2010). Maka, menurut uraian di atas bahwa mayoritas siswi baik IPA
maupun IPS butuh bercermin untuk merapikan rambut/jilbab/seragam selaras
dengan kebutuhan untuk dihargai orang lain dilihat dari sisi penampilan. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bu Ning, guru pengampu Bahasa Indonesia di
kelas IPA dan IPS.
“Kalau anak perempuan antara IPA dan IPS sih nggak beda, rapilah anak
perempuan”
Hal senada juga diungkapkan oleh Fitri sensei, Bu Arnika, dan Bu Yuni.
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Sementara itu, kebutuhan yang kuat adalah kebutuhan kita untuk percaya
diri, kompetensi, kesuksesan, independensi, dan kebebasan (Boeree, 2010).
Berdasarkan Gambar 8 di atas, rupanya masih ada siswa yang bercermin karena
tidak percaya diri, dengan presentase 14% siswi IPA dan 19% siswi IPS. Walaupun
presentasenya tidak dominan, namun terlihat yang paling banyak tidak percaya diri
adalah siswi IPS.
Frekuensi Bercermin
Hasil angket tentang frekuensi bercermin disajikan pada tabel untuk
dianalisis perbedaan siswi IPA dan IPS dengan uji χ2. Berdasarkan uji χ2 diperoleh
hasil χ2hitung = 0,637 sementara χ20,05, d.b.3 = 7,815 (Djarwanto, 1999:99). Ini
berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai frekuensi bercermin
siswi IPA maupun IPS.

Gambar 9. Jenis Cermin yang Dipakai
Berasarkan grafik, antara anak IPA dan IPS frekuensinya sama – sama tinggi.
Hal ini diperkuat oleh wawancara penulis dengan narasumber bernama Dila.
“Kalau melihat kodratnya cewek tu ya menurutku penting nggak penting sih
make cermin gitu. Pentingnya karena kodrat cewe itu memang seperti itu, harus harus
menjadi cewek, masa cewek yang kecowok – cowokan. Tapi kalau kita sebagai
seorang pelajar, kalo berkosmetik kayak gitu itu sebenarnya nggak terlalu penting
paling tidak itu kita masih bisa merawat diri kita sendiri”
Pembahasan
Hasil uji χ2 bernilai 0,058 (kegemaran bercermin), 1,805 (kegemaran
bercermin di sekolah), 1,605 (jenis cermin yang digunakan), 4,957 (waktu
bercermin), 4,501 (alasan bercermin) serta 0,637 (frekuensi bercermin), semuanya
di bawah nilai χ20,05, d.b.3 = 7,815. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan penulis
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswi IPA dan siswi IPS dalam hal:
kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di sekolah, jenis cermin yang
digunakan, waktu bercermin, alasan bercermin serta frekuensi bercermin tidak
terbukti. Siswi IPA dan siswi IPS sama saja dalam hal bercermin. Hal ini
menunjukkan bahwa bercermin merupakan aktivitas berdasarkan naluri remaja
putri atau perempuan umumnya untuk menjaga penampilan. Penampilan yang rapi,
cantik dan menarik merupakan kebutuhan setiap perempuan tidak peduli jurusan
atau profesi apa yang dijalaninya. Hal ini menarik. Kadang-kadang kita terjebak
pada kebiasaan memukul rata persoalan. Anak IPA dan anak IPS dalam beberapa hal
memang berbeda, tetapi tidak mungkin dalam semua hal. Temuan ini memperkuat
argumen untuk mulai meninggalkan atau setidaknya mengurangi stempel-stempel
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pembedaan anak IPA dan anak IPS. Hipotesis yang berdasarkan asumsi belaka atau
berdasarkan kata orang memang perlu diklarifikasi melalui penelitian.
Deskripsi tentang bercermin bagi siswi SMA berdasarkan temuan di atas
adalah sebagai berikut. Sebagian besar siswi suka bercermin, baik sebagai aktivitas
harian maupun di sekolah. Cermin yang digunakan siswa kebanyakan cermin yang
tersedia di ruang kelas bagian belakang dan memakai layar HP. Waktu favorit untuk
bercermin siswi adalah saat istirahat, pagi sebelum berangkat sekolah dan saat jam
kosong. Saat istirahat diperlukan siswa untuk bercermin untuk merapikan diri
setelah aktivitas olah raga atau ibadah. Aktivitas bercermin saat jam kosong
menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang percaya diri terhadap
penampilan, sehingga dalam kondisi sesempit apapun dipakai untuk berdandan.
Alasan bercermin siswi kebanyakan sebagai aktivitas rutin, sehingga menjadi
kebutuhan untuk tampil rapi. Selain itu alasan bercermin lainnya adalah kurang
percaya diri dan kebetulan bertemu cermin. Alasan kurang percaya diri dapat
diterima karena dorongan ingin selalu tampil cantik dan rapi yang berlebih.
Sedangkan alasan kebetulan bertemu cermin, menunjukkan bahwa tindakan
spontan dapat dilakukan karena tersedianya sarana, bukan semata-mata niat
pelaku. Frekuensi bercermin siswi masih dominan maksimal 5 kali sehari dan
disusul maksimal 10 kali sehari. Angka ini masih wajar untuk ukuran pelajar yang
utamanya adalah belajar. Hal ini berbeda jika subyeknya adalah artis, publik figur
atau selebritis. Temuan fakta ini selaras dengan dominansi alasan bercermin
sebagai rutinitas atau kebutuhan (bukan keinginan). Cacah siswi yang bercermin
lebih dari 10 kali sehari tergolong sedikit. Ini menunjukkan bahwa siswi yang
“maniak ngaca”, yang bercermin karena ingin, bukan karena butuh relatif sedikit.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswi IPA dan siswi IPS, dalam
hal: kegemaran bercermin, kegemaran bercermin di sekolah, cermin yang
digunakan, waktu bercermin, alasan bercermin dan dalam hal frekuensi
bercermin.
2. Sebagian besar siswi suka bercermin, baik sebagai aktivitas harian maupun
di sekolah. Cermin yang digunakan siswa kebanyakan cermin yang tersedia
di ruang kelas bagian belakang dan memakai layar HP. Waktu favorit untuk
bercermin siswi adalah saat istirahat, pagi sebelum berangkat sekolah dan
saat jam kosong. Alasan bercermin siswi kebanyakan sebagai aktivitas rutin,
sebagai kebutuhan untuk tampil rapi. Alasan bercermin karena kurang
percaya diri dan karena kebetulan bertemu cermin tidak dominan.
Frekuensi bercermin siswi masih dominan maksimal 5 kali sehari dan
disusul maksimal 10 kali sehari. Sedikit siswa yang frekuensi bercerminnya
berlebihan.
Saran
1. Keberadaan cermin merupakan kebutuhan bagi remaja putri. Oleh karena
itu perlu tersedia cermin yang cukup di berbagai tempat yang menjadi
tempat beraktivitas remaja putri. Di kelas-kelas, ruang kantor, ruang-ruang
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publik yang lain perlu tersedia cermin. Setidaknya perlu terdapat cermin di
toilet-toilet umum.
2. Stereotip atau cap atau label pembedaan anak IPA dan anak IPS perlu
dihilangkan. Lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antara siswi IPA
dan siswi IPS. Dalam konteks kebutuhan bercermin adalah sama. Prasangka
mempengaruhi sikap menuju tindakan. Tindakan adil dapat diberikan jika
kita bersikap sama bagi siswi IPA maupun IPS.
3. Masih terdapatnya sejumlah siswi yang menunjukkan rasa kurang percaya
diri pada penampilan menunjukkan pentingnya konseling yang memadai
agar siswi dapat lebih percaya diri. Percaya diri diperlukan agar siswi dapat
tumbuh kembang yang wajar selama bersekolah.
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ABSTRACT
One of the reasons for the difference in the price of rempeyek in society is
because the number of beans that vary in each rempeyek. The purpose of this research
is to find out whether there is a correlation or relationship between the number of
peanut beans on the rempeyek with the price and to improve the ability in conducting
research and developing science. We survey dan observe the rempeyek located in
various shop in the West of Jakarta area and we insert the data that we got into a table.
According to the table we can conclude that the number of beans in the rempeyek can
increase its price. Apart of the number of beans in the rempeyek, there maybe many
other factors that might the price vary, such as the location dan condition of the store
that is selling the rempeyek.
Key words: rempeyek, peanut beans, price
ABSTRAK
Salah satu penyebab perbedaan dalam harga rempeyek di masyarakat adalah
jumlah kacang tanah yang berbeda-beda pada setiap rempeyeknya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara
jumlah kacang tanah pada rempeyek dengan harganya dan untuk meningkatkan
kemampuan diri dalam melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu
pengetahuan. Kami menyurvei dan mengobservasi rempeyek yang berada di
berbagai toko di kawasan Jakarta Barat dan memasukan data-data yang kami dapat
ke dalam tabel. Menurut tabel kita mendapat kesimpulan bahwa jumlah kacang
tanah pada rempeyek mampu meningkatkan harganya. Selain jumlah kacang tanah
dalam rempeyek, ada banyak faktor lain yang barangkali membuat harga bervariasi,
seperti lokasi dan kondisi toko.
Kata kunci: rempeyek, kacang tanah, harga
PENDAHULUAN
Rempeyek merupakan sejenis makanan pelengkap dari kelompok gorengan.
Secara umum, rempeyek adalah gorengan tepung beras yang dicampur dengan air
hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu terutama garam dan bawang putih
dan diberi bahan pengisi yang khas, biasanya biji kacang tanah atau keledai. Peran
tepung di sini adalah sebagai pengikat.
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Rempeyek memiliki jenis yang bermacam-macam berdasarkan pengisinya.
Ada rempeyek kacang tanah, rempeyek teri, rempeyek ebi, rempeyek udang,
rempeyek jingking, rempeyek laron, dll. Saat ini, orang juga membuat rempeyek dari
daun bayam & kepiting.
Rempeyek kacang tanah adalah salah satu yang paling umum kita jumpai di
masyarakat. Selain enak, harganya bervariasi namun masih ramah dikantong. Ratarata harga rempeyek di Jakarta berada di kisaran Rp.2000 sampai Rp.5000 per
rempeyeknya dan memiliki jumlah kacang tanah yang berbeda-beda disetiap
rempeyeknya tetapi, apakah betul jumlah kacang tanah yang terdapat di rempeyek
dapat membuat harga rempeyek itu bervariasi?
Berdasarkan latar belakang di atas, kami ingin melakukan penelitian untuk
mengetahui adakah korelasi atau hubungan antara jumlah kacang tanah dalam
rempeyek dengan harganya.
Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah: “Adakah korelasi atau
hubungan antara jumlah kacang tanah pada rempeyek dengan harganya?”.
Sementara tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah ada korelasi atau
hubungan antara jumlah kacang tanah pada rempeyek dengan harganya.
Tinjauan Pustaka
Rempeyek
Rempeyek adalah sejenis makanan pelengkap dari kelompok gorengan.
secara umum, rempeyek adalah gorengan tepung beras yang dicampur dengan air
hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu terutama garam dan bawang putih
dan diberi bahan pengisi yang khas, biasanya biji kacang tanah atau kedelai. Peran
tepung di sini adalah sebagai pengikat. Pengisi dapat juga bahan pangan hewani
berukuran kecil, seperti ikan teri, ebi, udang kecil, jingking, atau laron. Saat ini orang
juga membuat rempeyek dari daun bayam & kepiting (Anonim, 2017).
Di Indonesia, pembuatan rempeyek biasanya dibuat dalam industri rumahan
skala kecil, tetapi sekarang kebanyakan produsen rempeyek telah mencapai skala
produksi yang lebih besar dan mendistribusikan secara luas dengan nilai
perdagangan rempeyek mencapai 25 juta rupiah setiap bulan. Di Malaysia,
rempeyek sekarang banyak dibuat menggunakan mesin. Makanan ringan ini juga
dapat ditemukan di Suriname dikarenakan pengaruh imigran Jawa di sana.
(Anonim, 2018)
Di Indonesia rempeyek sering dikaitkan dengan masakan khas Jawa.
Rempeyek disajikan untuk menemani pecel (sayuran dalam saus kacang tanah) atau
untuk menemani makanan apapun, atau dimakan begitu saja sebagai makanan
ringan. Sekarang, rempeyek dikenal diseluruh Indonesia dan populer di Malaysia
setelah migrasi Jawa ke Malaysia pada awal abad ke-19. (Anonim, 2018)
Kacang tanah
Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan salah satu komoditas pangan
yang banyak digunakan dan dikonsumsi masyarakat. Dalam penggunaan seharihari, biji kacang tanah umumnya dikonsumsi langsung dalam bentuk kacang tanah
goreng, kacang tanah rebus, bumbu dan sebagainya sedangkan sebagai bahan baku
industri, kacang tanah diolah menjadi minyak goreng (Najiyati dan Danarti, 1999).
Kacang tanah dimanfaatkan sebagai bahan pangan konsumsi langsung atau
campuran makanan seprti roti, bumbu dapur, bahan baku industri, dan pakan
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ternak, sehingga kebutuhan kacang tanah terus meningkat setiap tahunnya sejalan
dengan peningkatan jumlah penduduk (Balitkabi, 2008).
TanA ini berasal dari Amerika Serikat tepatnya adalah Brazillia, namun saat
ini telah menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis atau subtropis Masuknya
kacang tanah ke Indonesia pada abad ke-17 diperkirakan karena dibawa oleh
pedagang-pedagang Spanyol, Cina, atau Portugis sewaktu melakukan pelayarannya
dari Meksiko ke Maluku setelah tahun 1597 Pada tahun 1863 Holle memasukkan
Kacang tanah dari Inggris dan pada tahun 1864 Scheffer memasukkan pula Kacang
tanah dari Mesir, Republik Rakyat Tiongkok dan India kini merupakan penghasil
kacang tanah terbesar dunia (anonim, 2018)
Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan jenis tanA polong-polongan
yang mengandung banyak protein nabati. Kacang tanah mengandung lemak (4050%), protein (27%), karbohidrat, serta vitamin (A, B, C, D, E, dan K). Disamping itu,
kacang tanah juga mengandung bahan-bahan mineral, antara lain Ca, Cl, Fe, Mg, P,
K, dan S (Suprapto, 1993).
Kacang tanah mengandung Omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh ganda
dan Omega 9 yang merupakan lemak tak jenuh tunggal. Dalam 100 gram kacang
tanah terdapat 18gram Omega 3 dan 17gram Omega 9. Kacang tanah mengandung
fitoserol yang justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan level trigliserida,
dengan cara menahan penyerapan kolesterol dari makanan yang disirkulasikan
dalam darah dan mengurangi penyerapan kembali kolesterol dari hati, serta tetap
menjaga HDL kolesterol. Kacang tanah juga mengandung arginin yang dapat
merangsang tubuh untuk memproduksi nitrogen monosida yang berfungsi untuk
melawan bakteri tuberkulosis. (anonim, 2018).
Harga
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang
yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang
atau jasa berikut pelayanannya. Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah
uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk
memperoleh beberapa kombinasi sebiji produk dan pelayanan yang menyertainya.
Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu (I
Azizah, 2015).
Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan
atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas
manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi
pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah
menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun)
ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang
dibebankan atas suatu atau jasa (I Azizah, 2015).
Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu
kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang
mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan
ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi
posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan
penentuan posisi merek (I Azizah, 2015).
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METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
1.
Rempeyek kacang tanah
2.
Kalkulator
3.
Daftar harga
Metode
Penelitian survei, merupakan penelitian yang tidak memberikan perlakuan
apapun kepada responden, hanya mengumpulkan data menggunakan instrumen
yang telah dibakukan, seperti angket, tes dan lain sebagainya. (Sugiono, 2014).
Penelitian survei, secara umum dibagi menjadi 2 pula, yaitu:
1.
Survei murni, adalah proses penelitian yang mengambil data dari responden
tanpa memberikan perlakuan dan variabel yang diteliti masih dapat diubah
(berubah seiring perlakuan yang dialami selanjutnya), serta data yang
dihasilkan merupakan data dengan tipe rasio/interval dan diambil dengan
menggunakan angket.
2.
Survei Ex Post Facto, adalah proses penelitian tanpa memberikan perlakuan,
akan tetapi variabel yang diteliti biasanya merupakan "karunia" dan tidak
bisa (sangat sulit) diubah/direkayasa dan data yang dihasilkan merupakan
data dengan tipe nominal/ordinal yang diambil menggunakan form isian.
Kami mengunjungi rumah makan terdekat untuk mensurvey rempeyek yang
berada di rumah makan tersebut. Kami mengobservasi bahwa kacang tanah dalam
rempeyek bervariasi jumlahnya dan berbeda-beda pada setiap rumah makan. Kami
menghitung jumlah kacang tanah pada 5 rempeyek dalam 5 rumah makan dan
memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Format survey jumlah kacang dalam rempeyek
Jumlah kacang
Nama rumah makan
tanah dalam
A
B
C
D
E
rempeyek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Jumlah kacang
tanah dalam
rempeyek
19
20
Total
Rata-rata
Kacang
Harga
Rempeyek

Nama rumah makan
A

B

C

D

E

Dari tabel tersebut, kami akan menganalisis data-data tersebut dan
mengubahnya dalam bentuk diagram batang dan kurva regresi.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah toko atau warung makan yang menjual rempeyek beserta
produk rempeyeknya dan harganya:
1.
Toko A

2.

Toko B

3.

Toko C
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4.

Toko D

5.

Toko E

Survey yang telah kami lakukan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2018
dan 23 February 2019. Toko yang kami kunjungi berada di kawasan Jakarta Barat.
Di dapat hasil yang tampak pada tabel 2.
Jumlah
kacang
tanah
dalam
rempeyek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tabel 2. Data jumlah kacang dalam rempeyek
Nama rumah makan
A

B

C

D

E

28
30
36
42
41
35
22
35
29
24
40
26
39
37
33
33
38
41
28

44
48
52
36
46
51
73
74
72
89
57
59
61
62
53
72
74
62
61

36
34
32
34
31
39
30
34
35
29
28
47
34
38
32
49
35
30
50

29
34
32
27
31
17
27
26
24
22
21
29
30
23
19
23
25
26
32

26
28
26
29
32
33
30
26
31
28
28
35
38
32
29
39
26
31
31
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Jumlah
kacang
tanah
dalam
rempeyek
20
Total
Rata-rata
kacang
Harga
rempeyek

Nama rumah makan
A

B

C

D

E

39
676

84
1230

39
716

35
532

24
602

33,8

61,5

35,8

26,6

30,1

Rp. 4000

Rp.5000

Rp.5000

Rp.2000

Rp.2000

Pada tabel di atas terlihat bahwa Toko A memiliki jumlah rata-rata kacang
tanah sebanyak 33,8 biji atau 34 biji. Harga untuk masing-masing adalah Rp.4000.
Rempeyek Toko A memiliki jumlah kacang tanah yang berkisar mulai dari 22 kacang
sampai dengan 42 kacang pada setiap rempeyeknya. Modus jumlah kacang pada
rempeyek Toko A adalah 33, 35, 39, dan 41 dengan masing-masing muncul
sebanyak 2 kali.
Toko B memiliki jumlah rata-rata kacang tanah sebanyak 61,5 biji atau 62 biji.
Harga untuk masing-masing adalah Rp.5000. Rempeyek Toko B memiliki jumlah
kacang tanah yang berkisar mulai dari 36 kacang sampai dengan 89 kacang pada
setiap rempeyeknya. Modus jumlah kacang pada rempeyek Toko B adalah 61, 62,
72, dan 74 dengan masing-masing muncul sebanyak 2 kali.
Berbeda dengan toko lainnya, Toko C memiliki jumlah rata-rata kacang tanah
sebanyak 35,8 biji atau 36 biji. Harga untuk masing-masing adalah Rp.5000.
Rempeyek Toko C memiliki jumlah kacang tanah yang berkisar mulai dari 28 kacang
sampai dengan 50 kacang. Modus jumlah kacang pada rempeyek Toko C adalah 34
yang muncul sebanyak 4 kali.
Toko D memiliki jumlah rata-rata kacang tanah yang paling sedikit yaitu
sebanyak 26,6 biji atau 27 biji. Harga untuk masing-masing adalah Rp.2000.
Rempeyek toko D memililki jumlah kacang tanah yang berkisar mulai dari 17 kacang
sampai dengan 35 kacang. Modus jumlah kacang tanah pada rempeyek toko D
adalah
Pada tabel di atas terlihat bahwa Toko E memiliki jumlah rata-rata kacang
tanah sebanyak 30,1 biji atau 30 biji. Harga untuk masing-masing adalah Rp.2000.
Rempeyek Toko E memiliki jumlah kacang tanah yang berkisar mulai dari 24 kacang
sampai dengan 39 kacang. Modus jumlah kacang pada rempeyek Toko E adalah 26
yang muncul sebanyak 4 buah.
Dari tabel di atas, kami ubah menjadi bentuk diagram batang dan kurva
regresi (Gambar 1). Dari diagram batang dan kurva regresi tersebut, dapat kita lihat
bahwa kacang tanah dalam rempeyek dengan jumlah paling banyak berada pada
toko B. Sedangkan, kacang tanah dalam rempeyek dengan jumlah paling sedikit
berada pada toko E.
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Pembahasan
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kacang tanah paling banyak dimiliki oleh
toko B dengan rata-rata kacang tanah sebanyak 62 yang juga merupakan toko yang
menjual rempeyek dengan harga yang paling mahal dari semua responden yang
kami dapat yaitu Rp.5000 per buah. kemudian diikuti oleh toko C yang menjual
rempeyek dengan rata-rata kacang tanah sebanyak 36 dengan menjualnya dengan
harga yang sama seperti Toko B, yaitu Rp.5000. Toko A merupakan toko ketiga
dengan rata-rata kacang tanah paling banyak ketiga setelah Toko B dan Toko C
dengan rata-rata kacang tanah sebanyak 34 yang dihargai Rp.4000 per buahnya.
Kemudian dilanjutkan oleh jumlah kacang tanah yang paling sedikit dimiliki, 30 dan
27 oleh toko E dan D yang juga merupakan toko yang menjual rempeyek dengan
harga yang paling murah dari semua responden yang kami dapat yaitu Rp.2000 per
buah.

(a)

(b)
Gambar 1. (a) Diagram batang dan kurva regresi jumlah kacang tanah dengan
jenis rempeyek (b) Kurva rata-rata jumlah kacang tanah dengan harga rempeyek
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah kacang tanah dalam
rempeyek mempengaruhi harga rempeyek tersebut meskipun toko C menjual
rempeyek dengan harga Rp.5000 namun memiliki rata-rata kacang yang lebih
sedikir daripada toko A. Hal ini dapat kita lihat dari kurva regresi di atas. Jumlah
kacang tanah yang semakin banyak maka semakin tinggi pula harganya. Sedangkan
semakin dikit kacang tanah yang terdapat di rempeyek tersebut, semakin murah
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juga harganya. Hal ini dikarenakan biaya produksi yang digunakan untuk membuat
rempeyek dengan banyak kacang tanah lebih besar jika dibandingkan dengan
rempeyek yang memiliki jumlah kacang tanah yang sedikit.

Gambar 2. Diagram lingkaran mengenai rata-rata jumlah kacang di dalam
rempeyek antara toko C dan B
Rata–rata kacang tanah dapat berbeda meskipun harganya sama barangkali
dikarenakan beberapa faktor. Pertama letak toko C jauh dari pasar tradisional.
Tidak seperti toko B yang relatif dekat dengan pasar tradisional. Kedua, toko C
menggunakan pendingin ruangan sedangkan B tidak menggunakan pendingin
ruangan. Ketiga, harga sewa ruko toko C lebih mahal dibandingkan dengan B
dikarenakan letaknya. Keempat, barangkali toko C menggunakan kacang tanah yang
memiliki kualitas lebih baik daripada toko B sehingga memerlukan biaya lebih
untuk memproduksi rempeyek tersebut.

Gambar 3. Diagram lingkaran mengenai rata-rata jumlah kacang di dalam
rempeyek antara toko D dan E
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Rata-rata kacang tanah pada toko D dan E berbeda meskipun harganya sama
barangkali dikarenakan beberapa faktor. Pertama toko E lebih dekat dengan pasar
dibandingkan dengan toko D. Kedua, toko D menjual makanan dengan harga yang
lebih mahal daripada makanan yang dijual oleh toko E. Hal ini mungkin saja terjadi
karena bisa saja harga asli rempeyek kacang pada toko D seharusnya dijual Rp.1000.
Namun, karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, toko D menaikkan harganya
menjadi Rp.2000. Ketiga, barangkali toko D menggunakan kacang tanah yang
memiliki kualitas lebih tinggi daripada toko E sehingga toko D memberikan kacang
yang lebih sedikit daripada toko E.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Jumlah kacang tanah yang terdapat dalam rempeyek berhubungan dengan
harganya. Rempeyek dengan harga yang sedikit lebih mahal memiliki jumlah kacang
tanah yang lebih banyak dibandingkan rempeyek lainnya. Jumlah kacang tanah
tidak selalu mempengaruhi harga rempeyek, barangkali terdapat beberapa faktor
lain yang mempengaruhi hal tersebut, seperti kondisi, letak toko atau kualitas dari
pada rempeyek itu sendiri.
Saran
Jumlah kacang tanah pada rempeyek perlu dikaji lebih lanjut pada rentang
harga yang lebih bervariasi. Jumlah rempeyek dan responden perlu diperbanyak
agar penelitian ini bisa lebih akurat dan ukuran setiap rempeyek harus sama
besarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Angipora, Marius P. 2002. Dasar-dasar Pemasaran. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2002). Cet 2. h. 268
[Balikkabi] Balai Penelitian TanA Kacang tanah-kacang tanahan dan Umbi-umbian.
2008. Teknologi Produksi Kacang tanah. Malang: Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
Bustami, Mirni Ulfa. 2011. Penggunaan 2,4-D untuk Induksi Kalus Kacang tanah.
Sulawesi Tengah :Media Litbang Sulteng.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tim, Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar.
Jakarta: PT. Reality Publisher 2008. h. 450
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang tanah_tanah
https://en.wikipedia.org/wiki/Rempeyek
https://id.wikipedia.org/wiki/Rempeyek

108

PENGARUH BLIMBING WULUH TERHADAP PENURUNAN INDISPLINER SISWA
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ABSTRACT
Educational institutions are a place or place for students to find identity. Every
child has the same right to receive education wherever they are, starting from the level
of Elementary School, Middle School and High School. In the course of the learning
process, of course there are still many obstacles that we often find, namely student
delinquency in the form of minor or severe violations. Anticipating early on for
students who commit violations by not obeying school rules is the right and good step.
But handling the problem of student violations in a disciplinary form requires several
methods.
In the MA Darul Ulum Pacarkeling institution, it was seen that there were
violations of students starting to be late in class for more than 20 minutes, carrying
cellphones, not participating in madrasah activities or other violations. In the case of
delays of more than 20 minutes’ students recorded from 2017 to October 2018 are 562
times, carrying HP 74 times, not participating in activities 34 times and other
violations 67. The most dominant level of violation is a 79% delay while the other
violations are still below 10%. Seeing the case with a short span of time, the research
team tried to find an approach in handling the case, namely using Blimbing Wuluh.
The application of this method collaborates with various kinds of schools including
teachers, homerooms, BK and students.
The application of the concept of handling student violation cases with Blimbim
Wuluh is a method for students to deter and not repeat again. From the survey results,
various records were obtained, namely for violation of the entry into class 302 times,
playing cell phone 16 times, not doing school activities 15 times while others doing 35
times. So as a whole if it is observed from the grand total before it takes into account
the guiding method of 737 to 368 or by 50%. Factors that cause the occurrence of
disciplinary action can be seen from the questionnaire observation data, namely (1)
feeling lazy at 3.6%, (2) vehicles by 25%, (3) families at 10.7%, (4) the school is boring
by 60.7% and (5) others by 0%.
Keywords: Student violations, Indiscipline, Wuluh Blimbing Method
ABSTRAK
Lembaga pendidikan adalah sebuah wadah atau tempat bagi anak didik untuk
menemukan jati diri. Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam menerima
pendidikan di mana pun berada mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dalam perjalanan maupun proses
pembelajaran tentu masih banyak kendala yang sering kita temukan yaitu
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kenakalan peserta didik dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran ringan atau berat.
Antisipasi sejak dini bagi siswa yang melakukan pelanggaran dengan tidak mentaati
peraturan sekolah adalah bentuk langkah yang benar dan baik. Namun penanganan
masalah pelanggaran siswa dalam bentuk indisipliner memerlukan beberapa
metode.
Di lembaga MA Darul Ulum Pacarkeling terlihat bentuk pelanggaran siswa
mulai terlambat masuk kelas lebih dari 20 menit, membawa HP, tidak mengikuti
kegiatan madrasah atau pelanggaran lainnya. Dalam kasus keterlambatan siswa
lebih 20 menit tercatat mulai tahun 2017 s.d Oktober 2018 adalah 562 kali,
membawa HP sebesar 74 kali, tidak mengikuti kegiatan sebesar 34 kali dan
pelanggaran lainnya 67. Tingkat pelanggaran yang paling mendominasi adalah
keterlambatan sebesar 79% sedangkan pelanggaran yang lainnya masih dibawah
10%. Melihat kasus dengan rentang waktu yang pendek maka tim peneliti mencoba
mencari suatu pendekatan dalam menangani kasus tersebut yaitu menggunakan
blimbing wuluh. Penerapan metode ini berkolaborasi dengan berbagai macam
pihak sekolah diantaranya guru, wali kelas, BK dan kesiswaan.
Penerapan konsep penanganan kasus pelanggaran siswa dengan blimbim
wuluh adalah metode agar siswa jera dan tidak mengulangi lagi. Dari hasil survey
didapatkan berbagai macam catatan yaitu untuk pelanggaran keterlabatan masuk
kelas 302 kali, bermain HP 16 kali, tidak melakukan kegiatan sekolah 15 kali
sedangkan lainnya 35 kali. Sehingga secara keseluruhan jika diamati dari grand
totalnya sebelum diperlaukan metode blimbing wuluh sebesar 737 ke 368 atau
sebesar 50%. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan indisipliner dapat di lihat
dari data pengamatan hasil angket yaitu (1) rasa malas sebesar 3,6%, (2) kendaraan
sebesar 25%, (3) keluarga sebesar 10,7%, (4) sekolahnya membosankan sebesar
60,7% dan (5) lain-lain sebesar 0%.
Kata kunci : Pelanggaran siswa, Indisipliner, Metode blimbing Wuluh
PENDAHULUAN
Pembelajaran di kelas-kelas terkadang sangat membosankan, bahkan
menjenuhkan bagi banyak siswa. Kelas dianggap layaknya penjara yang hanya
menuruti perintah guru-guru saja tanpa berpikir keinginan anak dan motivasi siswa
datang waktu itu. Berdasarkan banyak catatan dan sumber sekolah, masih terlalu
banyakk siswa yang sering datang terlambat ke sekolahan atau datang ke kelas.
Banyak penyebabnya di antaranya (1) siswa manungguh sarapan pagi, sehingga
waktu yang telah ditetapkan dalam kebijaksan tidak dipenuhi (2) Transportasi tidak
terjangkau sampai rumah apalagi angkutan umum dan (3) Kelelahan akkibat
begadang malam cari kodok untuk dijual buat memenuhi kebutuhan sekolah.
Dalam dunia pendidikan, apapun alasan keterlambatan itu tetap saja
menggangu administrasi sekolah. Oleh karena itu upaya – upaya yang banyak
dilakukan guru untuk menekan angka keterlambatan siswa memang bukan hanya
isapan jempol belaka, tetapi menjadi bentuk sesuatu hal yang harus dilakukan
pembenahan secara kontinue. Metode atau cara dalam melakukan penekanan angka
keterlambatan adalah suatu perjuangan yang besar, apalagi yang kita hadapai
adalah siiswa yang tidak berpegetahuan. Cara mengatasi suatu masalah siswa yang
hidup dipedesaan memang berbeda dengan siswa yang hidup diperkotaan. Efek dari
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keterelambatan ini juga mengganhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung
di dalam kelas. Waktu yang diberikan untuk mengatasi masalah ini Memang cukup
banyak dan bisa mengurangi waktu tatap muka, Maka dengan latar belakang ini dan
begitu sangat pentingnya penelitian tentang mengatasi indisipliner siswa dengan
menggunakan BLIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI).
Dalam mengatasi masalah tersebut. metode ini diharapkan sangat efektif dan
dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa tanpa seorang guru sebagai pendidik
melakukan tindak kekerasan, namun juga memberikan manfaat kesehatan. Siswa
yang terlambat beberapa menit harus menerima hukuman sesuai dengan
kesepakatan kelas dan jauh hari guru membuatnya dengan siswa, sehingga tidak
ada alasan siswa yang tidak mengetahui peraturan demikian. Jika ada siswa yang
memang terlambat, maka guru memintannya untuk makan dua buah BLIMBING
WULUH tersebut. Tentu saja siswa akan ngiler-ngiler karena terlalu asam makanan
tersebut bagi siswa. Apalagi belum ditambah tertawa siswa di kelas sebagai bentuk
simbul justifikasi pelanggaran bagi siswa. Namun demikkian diperlukan pengkajian
tentang komposisi dari blimbing wulu itu sendiri tentang kandungannya. Berikut
adalah 5 zat yang terkandung dalam belimbing wuluh yang sangat berguna bagi
tubuh kita yang dikonsumsi secara normal yaitu (1) 32 kal energi, (2) 0,7 gram
karbohidrat, (3) 0,4 g protein, (4) 10 mg fosfor dan (5) 1,0 mg zat besi. Selama ini
kita memang jarang mencari manfaat dan khasiat blimbing wulu ini, hal ini terbukti
berapa banyakk bah blimbing wulu yang terbuang sia-sia saat berbuah di
pohonnnya. Apalagi di pesedaan yang nota bene banyak sekali pohon blimbing
wulu, bahkan setiap rumah hampir tertanam secara subur dan lebat buahnya.
Semoga ada penelitian-penelitian terbaru yang bisa memanaatkan blimbing wulu
baik dari segi airnya, daunnya bahkan akar-akarnya.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kegiatan penerapan
hukuman bagi siswa yang terlambat atau melanggar aturan sekolah (indisipliner).
Tentunya implementasi kegiatan dan penelitian ini banyak melibatkan insrtumen
atau pelaku di dalamnya diantaranya waka kesiswaan, BP, Walas dan guru bidang
studi. MA Darul ulum Pacarkeling selama satu bulan ini telah melakukan uji coba
pada beberapa sampel dari populasi yang ada di MA darul Ulum Pacarkeling
Kejayan. Oleh karena itu dapat dirumuskan “Apakah ada pengaruh makan blimbing
wuluh terhadap penurunan Indispliner siswa”.
Dalam penyusunan Karya Tulis ini tentu banyak hal yang ingin dicapai untuk
memberikan manfaat bagi penulis sekaligus bagi pembaca serta masyarakat secara
umum. Selain itu juga menetapkan tujuan dari penelitian agar lebih terarah dan
mendapatkan hasil lebih maksimal. Oleh karena itu tujuan yang akan dicapai
sebagai berikut :
1.
Ingin mengetahui apakah hukuman makan blimbing wulu dapat menekan
indisipliner siswa
2.
Ingin mengetahui apakah hukkuman makan blimbing wulu berpengaruh
dalam perubahan indisipliner siswa
Sementara itu tim penulis juga mengharapkan beberapa manfaat dari
penelitian ini sehingga semakin menambah motivasi diri untuk lebih mencarai halhal yang bersifat inovasi berazaskan manfaat terutama menekan angka
ketidakdisiplinan siswa. Adapun manfaat yang diharapkan adalah dapat membantu
dalam menurunkan tingkat indisipliner siswa di MA Darul Ulum Pacarkeling
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Kejayan. Maka penelitian yang berbasis saint ini sangat diperlukan dan perlu
dikembangkan dengan prinsip menemukan sesuatu yang inovasi. Siapa yang
menyangka bahwa blimbing wulu membantu menegakkan disiplin sekolah. Bahkan
selama ini blimbing wulu hanya diteliti dari sisi manfaat serperti menhhasilkan
produk pangan saja.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Awal penelitian ini kami mulai bulan Nopember 2018 yaitu dilembaga
pendidikan MA Darul Ulum Pacarkeling Kejayan Pasuruan. Awal penelitian kami
mulai dengan melakukan evaluasi memberikan beberapa hukuman bervariasi
seperti hukum fisik push up, lari, dicubit, berdiri bahkan dilaporkan pada orang tua.
Namun semua hasil kurang maksimal dan memuaskan dan terkesan intimidasi,
otoriter dan ditaktor yang menambah siswa semakin benci dan stress. Untuk
mengurangi kesan tindakan kekerasan maka dengan adanya penlitian ini akan
sangat membantu untk menemukan metode lain dalam mengatasi indisipliner
siswa.
Blimbing Wuluh
Dalam beberapa artikel atau tulisan, memang tidak banyak yang menyentuh
tenang manfaat blimbing wuluh perspektif psikologinya. Namun kali ini penulis
bersama tim akan banyak menyinggung manfaat blimbing wuluh dalam mengatasi
ketidakdisiplinan siswa. Namn kita akan mencoba menggali lebih mendalam lagi
tentang apa itu blimbing wuluh, bagaimana dia berkembang, bentuk buah dan
manfaatnya bagi kesehatan dan makanan.
Belimbing wuluh atau disebut juga belimbing sayur, belimbing asam atau
belimbing buluh dengan nama latin Averrhoa bilimbi merupakan tanaman yang
mempunyai buah berasa asam yang kaya khasiat sering digunakan sebagai bumbu
sayuran atau campuran jamu. Belimbing wuluh atau belimbing sayur diduga berasal
dari kepulauan Maluku dan kini tersebar ke seluruh Indonesia dan negara-negara
sekitar seperti Filipina, Myanmar, dan Srilanka. Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi)
dikenal dengan berbagai daerah dengan nama yang berbeda, seperti: limeng,
selimeng (Aceh), Selemeng (Gayo), asom belimbing, balimbingan (Batak), malimbi
(Nias), balimbieng (Minangkabau), belimbing asam (Melayu), balimbing
(Lampung), belimbing wuluh (jawa), calincing wulet (Sunda), bhalingbhing bulu
(Madura).
Juga disebut blimbing buloh (Bali), limbi (Bima), libi (Sawu), balimbeng
(Flores), belerang (Sangi), lumpias, rumpeasa dureng, wulidan, lopias, lembetue
(Gorontalo), bainang (Makasar), calene (Bugis), takurela (Ambon), kerbol (Timor),
malibi (Halmahera), uteke (Papua). Dalam bahasa Inggris dikela sebagai cucumber
tree atau bilimbi. Sedangkan dalam bahasa latin disebutAverrhoa bilimbi.
1.
Ciri-ciri pohon
Pohon belimbing wuluhkecil setinggi sekitar 10 meter dengan diameter
pangkal batang mencapai 30 cm. Batangnya bergelombang dan tidak rata. Daun
belimbing sayur merupakan daun majemuk sepanjang 30-60 cm dengan 11-45
pasang anak daun. Anak daun berwarna hijau, bertangkai pendek, berbentuk bulat
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telur hingga jorong dengan ujung agak runcing, pangkal membulat, tepi daun rata,
panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm.
Belimbing wuluh mempunyai bunga majemuk yang tersusun dalam malai,
berkelompok. Bunga belimbing asam, seperti buah kepel, tumbuh keluar dari
batang atau percabangan yang besar. Buah belimbing buluh berupa buni berbentuk
lonjor bersegi, dengan panjang 4-6 cm. Buahnya berwarna hijau kekuningan, berair
dan jika masak berasa asam
2.
Manfaat dan Khasiat Daun dan Buah Belimbing Wuluh:
a. Pengobatan jerawat
Untuk mengobati jerawat siapkan 3 buwah belimbing wuluh segar. Cuci
hingga bersih. Buah diparut dan diberi sedikit garam. Tempelkan pada kulit yang
berjerawat. Lakukan 2 kali sehari. Atau siapkan 6 buah belimbing wuluh dan 1/2
sendok teh bubuk belerang, digiling halus lalu diremas dengan 2 sendok makan air
jeruk nipis. Ramuan ini dipakai untuk menggosok dan melumas muka yang
berjerawat. Lakukan 2-3 kali sehari.
b. Pengobatan Tekanan Darah Tinggi
Siapkan 3 buah belimbing wuluh dan biji sari gading 25gr yang sudah dicuci
bersih. Biji sari gading ditumbuk halus. Masukan kedalam panci berisi 4 gelas air
dan rebuslah bersama belimbing wuluh. Dinginkan lalu saring sebelum diminum.
Cukup diminum 1 gelas sehari. Buah yang besar dan berwarna hijau diparut, ambil
air nya dan diminum. Atau bisa juga dengan cara menyiapkan 3 buah belimbing
wuluh yang dicuci lalu dipotong-potong seperlunya, direbus dengan 3 gelas air
bersih sampai tinggal tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, Minum setelah makan
pagi.
c. Obat batuk
Caranya: Daun, bunga, buah yang masing-masing sama banyaknya direbus
dalam air yang mendidih selama 1/2 jam, dan minum air nya. Untuk batuk pada
anak, ambilah 25 kuntum bunga belimbing wuluh, 1 jari rimpang temugiring, 1 jari
kulit kayu manis, 1 jari rimpang kencur, 2 butir bawang merah, 1/4 genggam
pegagan, 1/4 genggam daun saga, 1/4 genggam daun inggu, 1/4 genggam daun
sendok, dicuci dan dupotong-potong seperlunya, direbus dengan 5 gelas air bersih
sampai tersisa 2 1/4 gelas. Setelah dingin lalu disaring, diminum dengan madu
seperlunya. sehari 3 kali 3/4 gelas.
d.Pengobatan Diabetes
Sementara unutuk anda yang menderita diabetes, siapkan 6 buah belimbing
wuluh, lalu dilumatkan, direbus dengan 1 gelas air sampai airnya tinggal setengah,
Saring, minum 2 kali sehari.
e. Pengobat Gondongan
Caranya: Setengah genggam daun belimbing wuluh ditumbuk dengan 3
bawang putih. Kompreskan pada bagiyan gondongan. 10 ranting muda belimbing
wuluh berikit daunya dan 4 butir bawang merah setelah dicuci bersih lalu ditumbuk
halus. Barurkan ketempat yang sakit.
f. Rematik
Caranya: Segenggam daun belimbing wuluh dicuci, tumbuk sampai halus,
tambahkan kapur sirih, gosokan kebagian yang sakit itu. 100 gr daun muda
belimbing wuluh, 10 biji cengkih dan 15 biji merica dicuci lalu digiling halus,
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tambahkan cuka secukupnya sampai menjadi adonan seperti bubur. Oleskan
adonan bubur tadi ketempet yang sakit. Atau bisa juga dengan cara menyiapan 5
buah belimbing wuluh, 8 lembar daun kantil (Michelia Champaca L.), 15 biji cengkih,
15 butir lada hitam, di cuci lalu ditumbuk halus, diremas dengan 2 sendok makan
air jeruk nipis dan 1 sendok makan minyak kayu putih. Dipakai untuk menggosok
dan mengurut bagiyan tubuh yang sakit. Lakukan dengan 2-3 kali sehari.
g. Pegal linu
Caranya: Satu genggam daun belimbing wuluh yang masih muda, 10 biji
cengkih, 15 biji lada, digiling halus lalu ditambahkan cuka secukupnya. Lumukan ke
tempat yang sakit.
INDISIPLINER
1.
Pemahaman Indisipliner
Perilaku indisipliner siswa yang semakin hari semakin meningkat, perlu
dianalisis agar para pendidik dapat mengatasi perilaku tersebut dikarenakan sangat
berdampak pada kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk dampaknya adalah
ketika siswa berperilaku indisipliner, siswa yang bersangkutan tidak memiliki
perhatian terhadap pembelajaran. Kemudian siswa tersebut tidak memelihara
perilaku yang sesuai dengan ajaran di sekolah yang dapat merusak ketertiban
suasana pembelajaran dan mengganggu siswa lain sehingga konsentrasi siswa lain
akan terpecah. Selain itu perilaku indisipliner siswa merupakan tantangan bagi para
pendidik yang harus diatasi dikarenakan pendidik merupakan orang tua siswa di
sekolah. Dan pendidik harus mampu mendidik sifat dan sikap siswa di sekolah.
Disiplin sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena itulah harus
ditanamkan terus menerus terhadap individu. Dengan penanaman yang terus
menerus, maka disiplin akan menjadi kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam
bidang pekerjaan, umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya
orang-orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Menurut Ariesandi (2008:230231) arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih pikiran dan karakter anak
secara bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan
berguna bagi masyarakat
Setiap sekolah memiliki peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh
semua siswa. Peraturan yang dibuat di sekolah merupakan kebijakan sekolah yang
tertulis dan berlaku sebagai standar untuk tingkah laku siswa sehingga siswa
mengetahui batasan-batasan dalam bertingkah laku. Dalam disiplin terkandung
pula ketaatan yang harus dilakukan setiap siswa dan setiap siswa juga harus
mematuhi segala peraturan dan tanggung jawab. Menurut Djamarah dan Azwan
(2006:201) bentuk-bentuk pelanggaran disiplin dibedakan menjadi dua yaitu
bersifat individual dan bersifat kelompok.
Lembaga MA darul ulum dilihat dari sisi geografis memang terletakk di
pinggiran wilayah Kejayan. Kehidupan masyarakatnya adalah mayoritas petani
yang setiap pagi mereka melakukan aktivitas rutin ke sawah. Pagi-pagi sekitar pukul
06.00 WIB mereka harus sudah mlai bekerja di tengah sawah bersama yang lainnya.
Jad wajar, jika anak-anaknya yang sekolah kkurang dapat perhatian, terutama waku
berangkat sekolah. Keterlamabatan demi kterlambatan sering terjadi walau kadang
sudah diberikan sankksi olh piihak sekolah, namuun hasilnya belum maksimal.
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Tingkat keterlambatan siswa bisa dilihat dari catatan BP atau wal kelas darii
bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun. Peningkatan indisipliner ini terlihat jelas
pada tahun 2017 hingga April tahun 2018. Lembaga pendidikan MA Darul ulum
merupakan lembaga kecil yang terletak ditengah-tengah perkampungan dengan
jumlah siswa didiknya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.Jumlah Siswa MA Darul Ulum Pacarkeling
Jumlah Siswa
NO
1
2

TAHUN
2017 -2018
2018 – 2019

X

XI

XII

Jml

L

P

L

P

L

P

10
12

8
8

9
7

6
8

17
20

11
8

62
68

2.

Pelanggaran Peraturan Madrasah
Lembaga MA Darul Ulum yang mempunyai latar belakang masyarakat desa
(grass roots) tidak bisa dipisahkan dari budaya setempat. Dengan keadaan geografi
lingkungan dan pekerjaan sangat memungkinkan siswa banyak membantu orang
tua di pagi hari. Selain itu lingkungan lembaga MA Darul Ulum terletak di dalam
pondok pesantren DARUL ULUM Pacarkeling, dimana kehidupan pondok sangat
mewarnai para siswa. Data yang kami kumpulkan dari BP, Wakasiswaan dan wali
kelas dari tahun 2017 sampai Oktober 2018.
NO
1
2
3
4

Tabel 2.Pelanggaran Siswa 2017 s.d Oktober 2018
JENIS
JUMLAH SISWA
JUMLAH
PELANGGARAN
X
XI
XII
Terlambat masuk kelas >
217
204
145
562
20 menit (TRK)
Membawa Hand phone
24
32
18
74
(BHP)
Tidak mengikuti kegiatan
12
8
14
34
madrasah (TKG)
Lain-lain (merokok,
23
10
34
67
merusak, gaduh dll) (PLL)
Jumlah
276
256
211
737

Dalam gambar 1 bisa di lihat bahwa tingkat pelanggaran yang paling
mendominasi adalah terlambat masuk kelas (TRK) yaitu 80%. Sementara
pelanggaran yang lainnya tingkat pelanggaran di bawah 10%, artinya penanganan
khusus dalam pelanggaran ini pada TRK. Dalam pengumpulan data tentang
penyebab pelanggaran siswa ada beberapa hal yaitu (1) faktor keluarga, (2) rasa
malas, (3) transportasi (kendaraan), dan lain-lain.
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Gambar 1. Diagram lingkaran dan diagram batang pelanggaran siswa MA
Darul Ulum

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penjelasan di atas jika diamati secara seksama, memang harus ada
penanganan khusus dan serius. Pelanggaran di jenis keterlambatan masuk kelas ini
memang sangat fatal dan harus dicarikan penyelesaiannya. Oleh karena itu kami tim
penelitian kasus ini sangat berharap semoga dengan menggunakan keajaiban
blimbing wuluh ini minimal bisa mengurangi tindakan indisipliner tersebut
walaupun di anggap kurang signifikan.
Selama lebih dari satu bulan metode penanganan tindakan indispliner kami
terapkan di lembaga MA Darul Ulum Pacarkeling. Banyak hal yang harus
dipersiapkan seperti kerjasama dengan beberapa pihak dianaranya guru bidang
studi, BP, wali kelas dan juga kesiswaan. Bagaimanapun pihak yang berhak untuk
melakukan treatment (implementasi) blimbing wuluh terhadap siswa adalah beliau.
Berbagai reaksi siswa (bisa dilihat pada lampiran photo) yang melakukan
pelanggaran sekolah terutama keterlambatan masuk kelas. Efek dari keasaman
blimbing tersebut, banyak yang mengeluarkan air mata, air liur dan berteriak
karena terlalu masam. Namun dibalik semua itu terselip senyum kelucuan-kelucuan
yang menjadi ekspresi siswa dalam menerima hukuman tersebut.
Dari angket yang telah disebarkan ke beberapa responden siswa MA Darul
Ulum Pacarkeling menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan
adalah sebagai berikut: (1) rasa malas sebesar 3,6%, (2) kendaraan sebesar 25%,
(3) keluarga sebesar 10,7%, (4) sekolahnya membosankan sebesar 60,7% dan (5)
lain-lain sebesar 0%. Dengan demikian bisa kita amati bahwa faktor yang
mendominasi adalah sekolah membosankan bagi siswa-siswanya. Tentunya
menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi lembaga tersebut untuk mencari solusi dalam
menangani problem solving tersebut. Tidak boleh melakukan pembiaran pada suatu
persoalan yang berhubungan motivasi peserta didik.

116

Dari catatan kami selama lebih satu bulan dapat dilihat perubahanperubahan sikap siswa untuk tidak terlambat lagi atau melanggar aturan madrasah
yang lain. Adapun komparasi tabel pelanggaran siswa setelah dilakukan treatment
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Tabel sebelum perlakuan
JENIS
JMLAH SISWA
NO
JML
PELANGGARAN
X
XI
XII
Terlambat masuk kelas > 20
1
217
204
145
562
menit (TRK)
2
3
4

NO
1
2
3
4

Membawa Hand phone (BHP)
Tidak
mengikuti
madrasah (TKG)
Lain-lain (merokok,
gaduh dll) (PLL)
Jumlah

kegiatan
merusak,

24

32

18

74

12

8

14

34

23

10

34

67

276

256

211

737

Tabel 4. Tabel setelah perlakuan
JENIS
JMLAH SISWA
PELANGGARAN
X
XI
XII
Terlambat masuk kelas > 20
103
115
84
menit (TRK)
Membawa Hand phone (BHP)
Tidak mengikuti kegiatan
madrasah (TKG)
Lain-lain (merokok, merusak,
gaduh dll) (PLL)
Jumlah

JML
302

4

8

4

16

4

5

6

15

12

7

16

35

123

135

110

368

Jika diamati perubahan jumlah pelanggaran dari sebelum ke sesudah tentu
mengalami perubahan yang signifikan pada grand total pelanggaran yaitu 737 ke
368 atau sebesar 50%. Dari realita ini tentu masih harus dilakukan upaya yang lebih
serius lagi oleh beberapa pihak secara kontinuitas tanpa lelah. Selain itu hasil
interview secara tidak langsung dengan beberapa siswa tentang maraknya
pelanggaran ini adalah butuh suri tauladan yang memberikan contoh baik pada
siswa-siswa tersebut. Selama ini memang banyak siswa yang merasa biasa
melakukan pelanggaran tersebut karena dirasa sudah biasa dan tidak ada
penyelesaian sama sekali. Jika ada itu hanya sebatas di ujung bibir saja tanpa
melakukan pendekatan yang persuasif dan psikologis pada siswa. Secara teori
umum siswa yang banyak melakukan pelanggaran adalah berangkat dari keluarga
yang kurang memberikan kasih sayamg pada anak-anaknya. Fakta lapangan asih
ada beberapa dewan guru yang mempunyai karakter no reken pada siswa yang
nakal dengan anggapan ini bukan tugas kami tapi tugas BP, waka siswaan dan wali
kelas.
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Mungkin akan sedikit memberi gambaran tentang perubahan grafik awal dan
akhir sehingga kita sedikit lebih mudah untuk melakukan komparasi pada
perubahan tersebut. Pada grafik tersebut sangat tampak sekali bahwa terjadi
penurunan batang setiap pelanggaran dan jenjang kelas masing-masing. Ini
menunjukkan bahwa metode ini bisa menyelesaian masalah indisiliner pada siswa
jika dilakukan secara serius dan kontinuitas. Apa pun bentuk penanganan jika tidak
dilakukan secara serius maka tidak akan menghasilkan secara maksimal.

Gambar 2.Diagram Penurunan Tindakan Indisipliner MA DARUL ULUM
Dalam uji ini kami juga menghimbau pada guru untuk tidak melakukan
tindakan pemaksaan, tentu banyak faktor yang kami temukan. Ada siswa yang alergi
rasa asam yang jika dipaksa akan memberikan efek lain yang berbahaya bagi
tubuhnya. Asam lambung mudah naik jika dapat asupan rasa asam berlebihan tentu
berakibat rasa sakit perut atau mag. Oleh karena itu sikap arif dan bijak juga
mewarnai keberhasilan uji penelitian menurunkan indisiplier siswa dengan
blimbing wuluh.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Banyak kasus yang terjadi di lembaga pendidikan karena berbagai macam
faktor yang mendukungnya. Keterlambatan masuk kelas rupanya menjadi kasus
yang trending di setiap sekolah. Ketetapan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah
tidak semua peserta didik mampu mentaatinya. Kasus yang terjadi di lembaga MA
Darul Ulum tercatat hampir dua tahun ajaran untuk terlambat masuk kelas tercatat
grand totalnya adalah 562 kali. Tentu ini sangat fantastis jika dilihat dari jumlah
siswa waktu itu. Karena jumlah muridnya cukup sedikit yaitu Untuk kelas X = 18
siswa, kelas XI = 15 siswa dan keas XII = 28 Siswa. Dari pembahasan dapat dilakukan
evaluasi setelah tim mencoba menerapkan metode dengan blimbing wuluh yang
dibantu beberapa pihak untuk melihat efek jera dari siswa yang indisipliner yaitu:
a.
Terjadi perubahan angka di tindakan indisipliner dari 737 kali menjadi 368
kali atau 50% dan ini sesuatu yang luar biasa jika dilihat dari implikasi
blimbing wuluh
b.
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan indisipliner dapat di lihat dari
data pengamatan hasil angket yaitu (1) rasa malas sebesar 3,6%, (2)
kendaraan sebesar 25%, (3) keluarga sebesar 10,7%, (4) sekolahnya
membosankan sebesar 60,7% dan (5) lain-lain sebesar 0%. Dari angket yang
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dilakkukkan oleh tim secara inten ternyata faktor yang mendominasi yaitu
sekolahnya membosankan dengan nilai 60,7%.
Saran

Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membentuk sebuah lembaga yang
kompetitif dan inovasi. Siswa adalah merupakan subyek yang harus diperlakukan
sebagai manusia bukan menganggap sebagai obyek yang diperlakukan seperti
robot. Butuh tenaga ahli dan terampil terutama para pendidik yang menjadi garda
depan keberhasilan siswa dan lembaga. Kasus demi kasus yang terjadi di lembaga
MA Darul Ulum tentu banyak faktor penyebabnya.
Penanganan secara komprehensip dan menyeluruh menjadi solusi terbaik
agar siswa-siswa kita bisa bersekolah dengan baik dan benar. Karena sudah menjadi
tugas mutlak lembaga memberikan fasilitas demi tujuan nasional tercapai yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa. Penanganan kasus secara arif dan bijaksana
sehingga tidak menyebabkan siswa prustasi yang pada akhirnya putus pendidikan.
Tentu ini bukan menjadi harapan kita sebagai pendidik, lebih-lebih lembaga
pendidikan.
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ABSTRACT
In living life there will certainly be interactions between organism, no
exception between humans and animals. Animals that are close to humans are
certainly not only providing benefits to humans, but also something that can disturb
humans. It is common for humans to fear the presence of certain animals, including
cockroaches. Gender differences certainly indicate differences in response, because in
essence the characteristics of the two are different. This research aims to prove
whether there are significant differences or not between men and women in showing
a response to the presence of cockroaches. The sample that used is students of MAN 3
MAKASSAR.
The research data was taken by direct observation by “prank” using toy
cockroaches. The method used in this research is a comparative method that is
comparing the differences in the result of testing of two types sample. The results of
the research turned out to be quite surprising because it turned out that men were
actually afraid (responsive) of the presence of cockroaches. The results showed that
men were 23% afraid, 30% disgusted, and 47% mediocre. While women 40% afraid,
37% disgusted, and 23% mediocre.
Keywords: Response, men dan women, cockroaches.
ABSTRAK
Dalam menjalani kehidupan tentu akan ada namanya yang terjadi interaksi
antara organisme, tak terkecuali antara manusia dengan hewan. Hewan yang
tentunya dekat dengan manusia tidak sekedar memberikan keuntungan kepada
manusia, melainkan juga sesuatu yang dapat mengusik manusia. Hal yang lumrah
jika manusia takut akan kehadiran hewan tertentu, termasuk kecoa. Perbedaan jenis
kelamin tentu menunjukkan perbedaan respon, sebab pada hakikatnya
karakteristik keduanya berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan
apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak antara laki-laki dan
perempuan dalam menunjukkan respon terhadap kehadiran kecoa. Sampel yang
digunakan ialah siswa(i) MAN 3 Makassar. Data untuk penelitian diambil dengan
cara pengamatan langsung yakni dengan melakukan “prank” menggunakan kecoa
mainan. Metode yang digunakan dalam pelitian ini ialah metode penelitian
komparasional yakni membandingkan perbedaan hasil pengujian terhadap dua
jenis sampel. Hasil penelitian ternyata menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan
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karena ternyata laki-laki pun sebenarnya takut (responsif) akan kehadiran kecoa.
Hasil menunjukkan bahwa laki-laki 23% takut, 30% jijik, dan 47% biasa-biasa saja.
Sedangkan perempuan 40% takut, 37% jijik, dan 23% biasabiasa saja.
Kata kunci: Respon, laki-laki dan perempuan, kecoa.
PENDAHULUAN
Setiap orang pasti memilki rasa takut, sekalipun ada seseorang yang
menganggap bahwa dirinya ialah sosok pemberani. Ketakutannya pun bisa
bermacam-macam, mulai dari takut akan ketinggian, takut akan hantu, takut akan
komentar orang lain, bahkan takut akan kehadiran hewanhewan tertentu.
Ketakutan merupakan sesuatu yang normal. Rasa ketakutan itu sendiri erat
kaitannya dengan rangsangan rasa jijik akan kehadiran sesuatu dan tentunya emosi
pun ikut berperan didalamnya (Rozin P, 2000).
Dalam menanggapi ransangan, tentu ada perbedaan emosi antara laki-laki
dan perempuan. Menurut penelitian oleh (Crawford & Crawford, J., Kippax, S., Onyx,
J., Gault, U., and, 1992), menjelaskan bahwa perempuan lebih banyak menampilkan
ketakutan dan kesedihan dibandingkan laki-laki yang lebih banyak menampilkan
kemarahan. Perempuan juga lebih mudah dikenali emosinya dari ekspresi raut
muka dan pengungkapan yang sering terucap. Perempuan mengharapkan dan
menganggap bahwa mereka akan dirawat dan diperlakukan dengan baik.
Sebaliknya, mereka juga beranggapan bahwa mereka harus bertanggung-jawab
terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan (wellbeing) orang lain, sehingga
cenderung berekspresi apa adanya ketika berada dalam kondisi emosional yang
tidak sesuai harapan dan anggapan mereka. Bila dikaitkan dengan faktor masa
pubertas awal sampai dengan dewasa akhir, perempuan lebih memungkinkan
untuk menderita depresi klinis daripada laki-laki (Sukandar, p. 2008) sehingga
perempuan memiliki pola pikir yang cenderung emosional. Itulah mengapa
perempuan cenderung responsif terhadap lingkungan sekitar, bahkan terhadap
ketakutannya sekalipun. Akan tetapi, menurut penelitian tingkat sensitifitas etis
perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Rahmi & Yulinda , 2008).
Pertentangan pun semakin nampak ketika justru perempuan lebih banyak
dipekerjakan sebagai sosok yang sering berinteraksi dengan konsumen.
Respon laki-laki dan perempuan terhadap lingkungan dan keberadaan
hewan tertentu juga dapat mempengaruhi tingkah laku manusia (Valles, 2014).
Salah satu keberadaan hewan yang dimaksud adalah kecoa. Kecoa atau lipas adalah
sejenis insekta yang memiliki bentuk tubuh oval dan pipih dorsoventral. Hewan ini
dilengkapi dengan sepasang mata majemuk dan satu mata tunggal, antena panjang,
dua pasang sayap, dan tiga pasang kaki. Di dunia terdapat kurang lebih 3.500 spesies
kecoa, namun pada umumnya terdapat dua macam spesies yang seringkali dijumpai
di lingkungan sekitar yakni kecoa Amerika (Periplaneta americana) dan kecoa
Jerman (Blatella germanica).
Perilaku kecoa yang umumnya hidup berkoloni dalam jumlah besar hampir
dapat ditemukan di setiap tempat, tak terkecuali rumah kita sendiri bahkan hotel
maupun restoran. Keberadaan kecoa dianggap merugikan karena bau tidak sedap
yang dihasilkannya. Studi menunjukkan bahwa kecoa membuang gas rata - rata tiap
15 menit sekali. Bahkan setelah mati, kecoa akan tetap melepaskan metana hingga
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18 jam (Farah Ghina Arifah, Arifah, &Hestiningsih, 2016 ). Kecoa sangat menyukai
lingkungan yang terdapat banyak sumber makanan dan tersedia tempat
istirahat/sarang. Keberadaan kecoa tentunya dapat mengganggu aktivitas manusia.
Kecoa dapat menimbulkan gangguan yang cukup serius, seperti merusak pakaian,
buku-buku, dan kemungkinan dapat menularkan penyakit secara mekanik karena
dalam sebuah kasus, pernah ditemukan telur cacing protozoa, virus, dan jamur yang
patogen pada tubuh kecoa. Adanya kecoa pun menunjukkan bahwa sanitasi di
tempat tersebut kurang baik.
Ciri fisik yang dimiliki kecoa serta keberadaannya yang cenderung merugikan
membuat orang merasa jijik bahkan takut ketika melihatnya. Respon yang terjadi
bermacam-macam, namun yang paling dominan ialah berteriak. Perempuan
umumnya dinilai lebih takut akan kehadiran insekta purba tersebut. Perempuan
yang lebih emosional dalam berfikir cenderung memiliki tingkat sensitifitas yang
tinggi sehingga terlalu memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Berbeda
dengan pria yang memiliki tipe berpikir lebih rasional sehingga pola pikirnya lebih
teratur dan tak berlebihan. Itulah sebabnya laki-laki pada umumnya memiliki
respon yang tidak berlebihan seperti perempuan. Namun, hal tersebut tak dapat
dipungkiri sebab bisa saja kebanyakan laki-laki memiliki ketakutan terbesar
terhadap kecoa. Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam penelitian ini akan
dibuktikan “Apakah memang perempuan lebih responsif ketika melihat kecoa
dibandingkan laki-laki?”.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hubungan Respon dengan Emosi
Respon berarti tanggapan, reaksi, dan jawaban. Respon memiliki kaitan yang
erat dengan emosi karena untuk menunjukkan respon terhadap suatu hal,
seseorang akan mengekspresikannya baik secara sadar ataupun tidak sadar yang
tentunya berkaitan dengan perasaan di dalam diri seseorang, misalnya rasa takut
atau rasa jijik.
Berdasarkan Display Rules Asessment Inventory yang disusun oleh
(Matsumoto, p. 2005), skala Ekspresi Emosi mengungkap cara pengekspresian
ketujuh jenis emosi dasar manusia yaitu: marah, muak, jijik, takut, sedih, bahagia
dan terkejut ke dalam 6 kategori. Cara mengekspresikan emosi yaitu
mengekspresikan emosi lebih dalam dari yang dirasakan tanpa ada upaya untuk
menahan atau mengontrolnya (amplify), mengekspresikan emosi kurang dari yang
dirasakan (deamplify), mengekspresikan emosi seimbang dengan yang dirasakan
(no inhibition), tidak mengekspresikan apapun (neutralise), tetap mengekspresikan
emosi yang dirasakan namun disertai dengan senyuman (qualify),
menyembunyikan perasaan yang dirasakan dengan senyuman (masking).
Berdasarkan hasil analisis data penelitian (kurniawan & hasanat, 2008) dapat
disimpulkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan ekspresi emosi marah, muak,
jijik, takut, sedih, bahagia dan terkejut antara golongan usia remaja akhir, dewasa
awal dan dewasa tengah. Tingkat keberagaman ekspresi emosi pada semua
golongan usia mempunyai variasi yang kecil, baik pada situasi sepi maupun situasi
ramai. Kesimpulan penelitian tersebut berhubungan dengan ekspresi emosi
sebagai respon terhadap rangsangan baik berupa aroma, sentuhan, atau benda dan
hewan tertentu sehingga akan memberi respon yang berbeda-beda.
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Perilaku kecoa
Apa yang terlintas dalam pikiran Anda jika mendengar kata kecoa? Tak
sedikit orang yang menganggapnya sebagai hewan yang menjijikkan. Banyak orang
yang merasa 'geli' dengan serangga yang satu ini. Tak hanya bentuknya yang bikin
orang merasa jijik, kecoa juga kerap hidup di tempat-tempat yang penuh kuman
seperti tong sampah hingga saluran pembuangan serta baunya yang “khas” sungguh
tak sedap.
Kecoa merupakan salah satu hama pemukiman yang dapat berperan sebagai
vektor penyakit yang paling umum ditemukan di tempat tinggal di seluruh dunia.
Kecoa dianggap sebagai pengganggu kesehatan karena kedekatannya dengan
manusia serta umumnya berkembang biak mencari makan di daerah yang kotor,
seperti tempat sampah, saluran pembuangan dan septitank. Kecoa mempunyai
kebiasaan mengeluarkan makanan yang baru saja dikunyah ataupun memuntahkan
makanan dari lambungnya. Karena sifat inilah mereka mudah menularkan penyakit
pada manusia. Tinja kecoa dilaporkan mengandung asam kynurenat, asam
xanturenat, dan 8- hydroxyquinaldat acids senyawa ini dilaporkan bersifat
mutagenik dan karsinogenik (dewi, 2016).
Hipotesis
Berdasarkan penjeasan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah “Perempuan cenderung lebih responsif ketika melihat kecoa
dibandingkan laki-laki”.
METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kecoa mainan yang
digunakan dengan tujuan untuk menguji tingkat respon antara laki-laki dan
perempuan. Sedangkan alat yang digunakan ialah sampel selama penelitian, yakni
laki-laki dan perempuan yang masing-masing berjumlah 30 sampel.

Gambar 1. Kecoa mainan
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode komparasional. Metode
tersebut diujikan dengan cara melakukan “prank”, dimana sampel akan dikagetkan
dengan kehadiran kecoa. Hal itu bertujuan untuk mengamati serta membandingkan
perbedaan antara respon lakilaki dengan perempuan sesuai dengan makna dari
metode komparasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, ternyata sampel
menunjukkan hasil yang cukup responsif, tak terkecuali laki-laki. Hipotesa awal
ataupun asumsi masyarakat yang sebelumnya menyatakan bahwa perempuan lebih
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responsif daripada laki-laki, ternyata tidak sepenuhnya benar. Berikut data hasil
penelitian.
Tabel 1. Respon laki-laki terhadap kecoa (total responden: 30 orang)
Respon yang Ditunjukkan
Laki-Laki
Takut
Jijik
Biasa-Biasa Saja
7 Orang



9 Orang



14 Orang



Tabel 2. Respon laki-laki terhadap kecoa (total responden: 30 orang)
Respon yang Ditunjukkan
Perempuan
Takut
Jijik
Biasa-Biasa Saja
12 Orang



11 Orang



7 Orang



Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan
reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Respon yang dimaksud
dalam penelitian ini, yakni emosi yang bergejolak dalam diri seseorang. Emosi yang
dimaksud pun tidak sebatas hanya pada rasa takut, akan tetapi rasa jijik terhadap
kecoa juga termasuk emosi.
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya suatu respon
ditunjukkan dengan rasa takut ataupun jijik. Beberapa orang menunjukkan respon
biasa-biasa saja atau dalam hal ini, tidak takut maupun tidak jijik. Hal itu jelas bisa
terjadi karena tidak semua orang takut akan kehadiran kecoa. Mereka menganggap
kecoa hanya sebatas insekta yang sekedar “numpang lewat”.
Pada penelitian ini, kecoa yang digunakan adalah kecoa mainan dengan
ukuran perbandingannya dengan kecoa asli hampir sama. Warna coklat gelap pada
mainan kecoa nampak hampir sama dengan kecoa asli sehingga sampel yang diuji
merasa bahwa mainan tersebut memang kecoa sungguhan. Adapun lokasi yang
menjadi tempat berlangsungnya “prank” ialah di dalam lingkungan MAN 3 Makassar
tepatnya di samping lapangan upacara (lapangan futsal). Situasi tempat saat
penelitian sedang berlangsung, yaitu nampak siswa berlalu-lalang tanpa menyadari
“prank” sedang dilakukan.
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Gambar 2. Lokasi penelitian
Dari segi sampel perempuan, rasa takut yang mereka tunjukkan merupakan
tanggapan terhadap suatu ancaman. Hal itu menunjukkan bahwa kecoa termasuk
dalam “list” hal-hal yang mereka takuti. Oleh karena itu, dengan refleks mereka
menghindari kehadiran kecoa tersebut yang tentunya diselingi dengan teriakan
khas perempuan, bahkan ada yang sampai lari ketakutan.
Sama halnya dengan rasa takut, sampel perempuan yang merasa jijik akan
kehadiran kecoa menganggapnya sebagai sesuatu yang cenderung kotor sehingga
perlu untuk dihindari agar tidak tersentuh sedikitpun. Namun, sampel yang merasa
jijik tidak berteriak. Mereka justu mengeluarkan suara seperti rintihan “iiiiiiihhhh”
yang menggambarkan rasa geli berbalut jijik yang berpadu dalam satu respon
sekaligus.

Gambar 3. Situasi penelitian
Adapun sampel perempuan yang menunjukkan respon biasa-biasa saja,
sudah jelas bahwa kecoa bukan suatu hal yang perlu mereka takuti. Penyebabnya
yakni karena melihat kecoa merupakan hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan
sekitarnya.
Secara sistematika, jika perempuan merasa takut ataupun jijik terhadap
kehadiran kecoa, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang wajar. Pada
hakikatnya, pola pikir perempuan cenderung bersifat emosional. Sehingga korelasi
yang terjadi, yakni perempuan terlalu mengutamakan emosi atau perasaan
sehingga kerap kali memikirkan dampak suatu keputusan yang tentunya dinilai
cukup “over”. Hal itu tentu berkaitan dengan tingkat sensitifitas perempuan
terhadap rangsangan di sekitar. Terlebih lagi untuk beberapa objek yang termasuk
ke dalam daftar hal-hal yang mereka takuti.
Dari segi sampel laki-laki, respon yang ditunjukkan ternyata cukup
mengejutkan. Anggapan yang awalnya menyatakan bahwa laki-laki tidak takut
terhadap kecoa ternyata kurang tepat. Dari observasi yang dilakukan terhadap lakilaki, ternyata respon yang mereka tunjukkan saat melihat kecoa cukup responsif.
Laki-laki yang merasa takut akan kehadiran kecoa jelas merasa kehadiran
kecoa membuat mereka merasa sangat terganggu. Sehingga respon yang diri
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mereka tunjukkan, yakni membuat diri mereka jauh dari posisi insekta yang suka
buang gas tersebut. Begitu pula dengan laki-laki yang merasa jijik, mereka tentu
merasa tidak nyaman dengan kehadiran kecoa tersebut, sehingga perlu bagi mereka
untuk membuat hewan tersebut jauh pergi. Jelas hal tersebut memiliki keterkaitan
dengan kepekaan tubuh alias respon terhadap kondisi ataupun rangsangan di
sekitar lingkungan.
Akan tetapi, bagi sampel laki-laki yang merasa biasa-biasa saja atau tidak
takut sama sekali, sudah jelas bahwa kecoa bukanlah hal yang perlu mereka takuti.
Hal itu tentu saja karena kecoa dianggap sebagai hewan yang tidak mengganggu
ataupun bukan sebuah ancaman yang dapat membuat mereka lari terbirit-birit bak
dikejar setan. Sampel laki-laki yang cenderung menunjukkan respon biasa-biasa
saja ketika melihat kecoa, dengan jelas menggambarkan bahwa “bukan hal yang
penting untuk meluangkan waktu memberi perlakuan khusus demi menyingkirkan
serangga bertubuh oval tersebut”. Berdasarkan olah data di atas, dapat
digambarkan statistik perbandingan respon sebagai berikut.

Gambar 4. Diagram perbandingan respon laki-laki dan perempuan
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melakukan penelitian ini, yakni
tidak sepenuhnya anggapan orang-orang yang menyatakan bahwa laki-laki tidak
takut terhadap kecoa itu benar. Hasil dan pembahasan di atas dengan jelas
menunjukkan bahwa laki-laki pun cukup responsif dalam menanggapi kehadiran
kecoa. Dari penelitian ini terbukti bahwa 23% laki-laki takut terhadap kehadiran
kecoa serta 30% jijik terhadap kecoa. Mereka tidak sertamerta diam begitu saja
ketika melihat kecoa. Begitu pula dengan perempuan, mereka juga menunjukkan
respon layaknya laki-laki yang ketakutan dan jijik ketika melhat kecoa. Statistik
berdasarkan respon perempuan pun juga menunjukkan hasil yang responsif, yakni
40% takut, 37% jijik, 23% biasa-biasa saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
akhir penelitian ini cukup selaras dengan hipotesa.
Saran

Saran yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini ialah
diharapkan penelitian berikutnya dapat lebih dikembangkan lagi khususnya
penelitian terhadap berbagai perilaku hewan yang menarik dan menakjubkan
dalam berinteraksi dengan hewan lain.
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ABSTRACT
Dengue Hemorrhagic Fever is a disease that often causes outbreaks and
can cause death. Until now no vaccine has been found so that the eradication is
still based on the termination of the transmission chain such as eradicating
mosquito nests. Some of the factors that influence the process of laying mosquitoes
include the type of container, the color of the container, water, temperature, water
source, humidity and environmental conditions. this study aims to determine the
attraction of aedes mosquitoes. the color in pajamas. With 6 color comparison
parameters, namely black, blue, green, yellow, white, and pink. This research was
conducted from 15-29 December 2018 at the SMAIT Iqra ’Laboratory in Bengkulu
City. The observations showed that the most mosquitoes were found in the ovitrap
coated with black cloth. Black captures many mosquitoes with 13 mosquitoes
trapped in the ovitrap followed by blue and pink with 3 mosquitoes trapped in the
ovitrap and green with 2 mosquitoes trapped, while the white and yellow colors
are not trapped mosquitoes. The analysis shows that the diversity of colors
produces the number of Ae mosquitoes. aegypti was caught which differed
significantly in each type of ovitrap color, so the use of black colored pajamas is
not recommended to wear during sleep.
Keywords: Aedes aegypti, Demam Berdarah Dengue, Ovitrap, piyama.
ABSTRAK
Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang sering menimbulkan
wabah dan dapat menyebabkan kematian. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin
sehingga pemberantasannya masih didasarkan pada pemutusan mata rantai
penularan seperti pemberantasan sarang nyamuk. Beberapa faktor yang
mempengaruhi proses bertelur nyamuk antara lain adalah jenis wadah, warna
wadah, air, suhu, sumber air, kelembaban dan kondisi lingkungan. penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketertarikan nyamuk aedes. terhadap warna pada
piyama. Dengan parameter perbandingan 6 warna, yakni warna hitam, biru, hijau,
kuning, putih, dan merah muda. Penilitian ini dilakukan dari 15-29 Desember 2018
di Laboratarium SMAIT Iqra’ Kota Bengkulu. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa nyamuk paling banyak ditemukan pada ovitrap yang dilapisi kain berwarna
hitam. Warna hitam menangkap banyak nyamuk dengan 13 nyamuk yang
terperangkap pada ovitrap diikuti warna biru dan merah muda dengan 3 nyamuk
yang terperangkap pada ovitrap serta warna hijau dengan 2 nyamuk yang
terperangkap, sedangkan warna putih dan kuning tidak ada nyamuk yang
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terperangkap. Analisis menunjukkan bahwa keragaman warna menghasilkan
jumlah nyamuk Ae. aegypti tertangkap yang berbeda secara bermakna di masingmasing jenis warna ovitrap, sehingga penggunaan piyama bewarna hitam sangat
tidak disarankan untuk dikenakan saat tidur.
Kata kunci: Aedes aegypti, Demam Berdarah Dengue, Ovitrap, piyama.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara tropis terbesar di dunia. Penduduk
Indonesia umumnya menampung air di bejana-bejana untuk keperluan sehari-hari.
Bejana tersebut terdapat di dalam rumah atau di luar rumah. Bejana yang digunakan
tempat penampungan air dapat menimbulkan masalah, sebab tempat tersebut
dapat menjadi tempat perkembang biakan nyamuk [8].
Nyamuk merupakan anggota ordo Diptera yang sering berinteraksi dengan
manusia. Nyamuk memiliki jam aktif menggigit yang berbeda sehingga dapat
dikelompokkan menjadi diurnal, nokturnal dan crepuscular. Nyamuk diurnal
merupakan nyamuk yang aktif selama pagi hingga sore hari sedangkan nokturnal
merupakan aktif ketika malam hari. Nyamuk crepuscular merupakan nyamuk yang
aktif sepanjang hari. [1].
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue
dengan vektor utama nyamuk Aedes aegypti dan vektor potensialnya adalah Ae.
albopictus yang banyak ditemukan di dalam maupun di luar rumah pada berbagai
tempat penampungan air [3].
Kasus DBD di Provinsi Bengkulu meningkat tajam pada Februari 2016.
Terhitung hingga pertengahan Februari 2016, terdapat 169 orang yang positif
terkena DBD. ini jauh lebih tinggi dari Januari 2016 yang tercatat hanya sekitar 70
kasus. [4]
Sebuah penelitian di University of Notre Dame Eck Institute telah
menemukan bahwa nyamuk yang membawa kuman penyakit memiliki penciuman
yang lebih tajam di malam hari. Ketika jam malam, nyamuk bisa mencium bau tubuh
manusia yang akan menjadi mangsanya lebih baik. Hal ini berkaitan dengan OBP
(odorant-binding protein) yaitu protein yang bertugas mengenali bau manusia pada
bagian antena dan mulut nyamuk. Peneliti melakukan pengamatan terhadap OBP
pada nyamuk dan menemukan bahwa nyamuk ini memiliki konsentrasi OBP yang
lebih besar (dan tentunya berfungsi lebih baik) ketika malam hari. [2]
Di malam hari, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk mengenakan
piyama. Piyama biasanya memiliki ragam warna dan motif. Secara harfiah, piyama
digunakan untuk tidur.
Dari data-data tersebut, peneliti ingin mengetahui ketertarikan nyamuk
terhadap warna piyama. Hal ini ditujukan untuk mengetahui warna piyama yang
lebih disukai oleh nyamuk dengan menggunakan ovitrap berbahan dasar kaleng lalu
dibalut kain dengan 6 warna yang berbeda, yakni hitam, biru, putih, hijau, kuning,
dan merah muda. Pemilihan warna ini didasarkan penelitian sebelummya dari Made
Agus Nurjana dan Ade Kurniawan. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui
warna piyama dapat mempengaruhi frekuensi gigitan nyamuk pada manusia saat
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tidur. dan mengetahui dalam kondisi yang gelap, warna apa yang paling disukai dan
yang paling tidak disukai nyamuk.
Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui warna ovitrap yang
paling disukai nyamuk Ae. aegypti meletakkan telur dan pengaruh keragaman
warna dengan jumlah telur yang tertangkap. Dan diharapkan penelitian ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dalam mengurangi kasus DBD.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari tanggal 15- 29 Desember 2018. Penelitian
dilaksanakan di Laboratarium SMAIT Iqra Kota Bengkulu
Rancangan Penelitian
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif
observasional
denganmenggunakan enam ovitrap yaitu kaleng alumunium. Penggunaan
alumunium didasarkan sifat alumunium yang responsif terhadap suhu sekitar
sehingga penggunaan bahan dasar piyama dengan berbagai warna memiliki
pengaruh terhadap ketertarikan nyamuk [6]. Kaleng ini dengan tinggi 5 cm dan
diameter 3 cm.
Alat dan Bahan
Untuk pembuatan Ovitrap alat dan bahan yang digunakan terdiri dari enam
kaleng alumunium bekas, kain, pisau, sendok, botol plastik, gula merah, air dan ragi
roti
Tahapan Penelitian

Gambar 1. Diagram alir penelitian
Membuat Ovitrap
Langkah pembuatan ovitrap:
1.
Memotong kaleng minuman bagian atas
2.
Mencampur gula merah dengan air panas. Biarkan hingga dingin dan
kemudian menuangkan di separuh bagian potongan bawah kaleng.
3.
Menambahkan ragi dan tidak perlu diaduk. Tujuannya ragi akan bereaksi dan
menghasilkan karbon- dioksida.
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4.
5.
6.

Memotong botol plastik dan ambil bagian atas botol.
Memasang potongan botol bagian atas dengan posisi terbalik seperti corong.
Membungkus botol dengan kain yang berbeda warna. Setiap kaleng ovitrap
dilapisi kain dengan warna yang berbeda

Gambar 2. Alat dan bahan yang digunakan
Melakukan Eksperimen
Peneliti melakukan eksperimen dengan meletakkan ovitrap di ruang tertutup
dan gelap dengan suhu kamar. Tahapan yang dilakukan dalam eksperimen yakni :
Meletakkan
ovitrap di
dalam ruangan

Penelitian dilakukan dari
pukul 14.00 hingga17.00
dan pukul 20.00 hingga
23.00

Melakukan pengecekkan
nyamuk yang
terperangkap dalam
ovitrap per jam

Gambar 3. Diagram alir tahap eksperimen
Mencatat Hasil Eksperimen
Setelah didapat hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Peneliti mencatat
hasil tersebut dan menyajikannya dalam sebuah karya tulis.
Mengolah Data
Dari catatan hasil eksperimen yang telah dibuat. Peneliti mengolah data
tersebut menggunakan metode deskripsi kualitatif atau penjabaran dan deskripsi
kuantitatif dengan penyajian tabel.
Variabel yang diamati
1.
Ketertarikan nyamuk pada warna ovitrap
2.
Frekuensi banyaknya nyamuk yang terperangkap dalam ovitrap
Analisis data
Data yang telah diperoleh, peneliti olah menggunakan metode deskripsi
kualitatif dan deskripsi kuantitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Warna hitam menangkap banyak nyamuk dengan 13 nyamuk yang
terperangkap pada ovitrap diikuti warna biru dan merah muda dengan 3 nyamuk
yang terperangkap pada ovitrap serta warna hijau dengan 2 nyamuk yang
terperangkap, sedangkan warna putih dan kuning tidak ada nyamuk yang
terperangkap, seperti ditunjukan grafik dibawah ini:

Gambar 4. Grafik jumlah nyamuk yang terperangkap dalam ovitrap
Ketertarikan nyamuk terhadap piyama bewarna hitam Menurut Yurio, setiap
spektrum warna memiliki gelombang
cahaya
berbeda-beda. Bagi nyamuk,
spektum warna-warna gelap sangat menarik perhatiannya, sehinggaorang yang
menggunakan pakaian berwarna gelap lebih banyak dihampiri nyamuk [7].
Selain itu, warna hitam menyerap kalor sehingga akan menimbulkan bau yang dapat
menarik perhatian nyamuk. Seperti halnya percobaan yang telah dilakukan, ovitrap
yang berwarna hitam lebih cepat bereaksi dan menimbulkan bau yang menyengat
dibanding warna lainnya. Di malam hari, biasanya manusia mematikan lampu saat
hendak tidur. Sehingga dalam kondisi gelap, nyamuk tidak dapat melihat dengan
jelas warna-warna tersebut. melainkan dengan indera penciuman, nyamuk dapat
mengunjungi ovitrap. Sedangkan jumlah dalam perangkap hama dapat dilihat di
Tabel 1. Dan Tabel 2.
Dari tabel 1, 2, dan gambar 5 dapat dilihat bahwa nyamuk yang
terperangkapdalam ovitrap yang berwarna hitam paling banyak dibanding dengan
warna-warna yang lain. Pada jam ke-6 atau jam 21.00, ada 3 nyamuk yang
terperangkap di dalam ovitrap.
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Tabel 1. Jumlah Serangga berdasarkan Perangkap Warna Pada Jam Ke-1 hingga
Ke-4
Warna

Jam
Ke-1 14.00

Jam
ke-2 15.00

Jam
ke-3 16.00

Jam
ke-4 17.00

Hitam

1

1

1

2

Biru

-

1

-

1

Kuning

-

-

-

-

Merah Muda

-

-

1

1

Putih

-

-

-

-

Hijau

-

-

-

1

Tabel 2. Jumlah Serangga berdasarkan Perangkap Warna Pada Jam Ke-5 hingga
Ke-8
Warna

Jam
Ke-5 20.00

Jam
ke-6 21.00

Jam
ke-7 22.00

Jam
ke-8 23.00

Hitam

2

3

1

2

Biru

-

1

-

-

Kuning

-

-

-

-

Merah Muda

-

-

1

-

Putih

-

-

-

-

Hijau

-

1

-

-

Menurut hasil studi, ternyata nyamuk memiliki ketertarikan visual pada
warna gelap. Hasil studi tersebut mengurutkan warna-warna, dari yang paling
disukai sampai yang palingtidak disukai: hitam, merah, abu-abu dan biru, khaki,
hijau, dan yang paling tidak diminati adalah kuning [7].
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Gambar 5. Pengamatan tiap jam
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Jumlah nyamuk dalam jangka waktu 8 jam yang terperangkap di ovitrap yang
dilapisi kain hitam sebanyak 13 nyamuk. Jumlah nyamuk yang terperangkap dalam
setiap ovitrap yang memiliki ragam warna. Pada warna biru dan merah muda,
jumlah nyamuk yang terperangkap sebanyak 3 nyamuk. Pada warna hijau terdapat
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2 nyamuk yang terperangkap. Sedangkan pada putih dan kuning tidak ada nyamuk
yang terperangkap.
Saran

Peneliti menyarankan bagi masyarakat di Indonesia untuk tidak
menggunakan piyama bewarna hitam ataupun warna gelap lainnya untuk
menghindari adanya gigitan nyamuk Ae. Aegypti. Sehingga dapat mengurangi
tingkat kasus demam berdarah di Indonesia. Tentu saja, perlu adanya penelitian
lebih lanjut mengenai warna- warna lain untuk mengetahui ketertarikan nyamuk
Ae. Aegypt terhadap warna piyama.
DAFTAR PUSTAKA
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

Guimaraes, A.E., C. Gentile, C.M. Lopes, R.P. de Mello. (2000). Ecology of
Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Areas of Serra do Mar State Park, State of
São Paulo, Brazil. III Daily Biting Rhythms and Lunar Cycle Influence. Mem
Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 95(6): 753-760, Nov./Dec.2000.
Merdeka.com (2013) Penyebab Nyamuk Lebih Aktif di Malam Hari.
Tersediadari: https://www.merdeka.com/sehat/ini-alasan-nyamuk-lebihganas-di- malam-hari.html. [Diakses 28Desember 2018].
Natadisastra, D. & Ridad Agoes. (2005). Parasitologi Kedokteran. Penerbit
Buku kedokteran EGC. Jakarta. 317 hal.
Republika.co.id (2017) Kasus Demam Berdarah di Provinsi Bengkulu
Tersedia
dari:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/24/oluxcn38
4-dinkes-bengkulu-ajak-warga-perang-lawan-nyamuk
[Diakses
28
Desember 2018].
Sunarno. 2011. Ketertarikan serangga hama lalat buah terhadap berbagai
papan perangkap berwarna sebagai salah satu teknik pengendalian. J Agron.
2(1). Politeknik Negeri Tadulako.
Suryabrata, Sumardi. 2011 Metodelogi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo
Persada
Tribun.com
(2014)
Warna
Yang
Disukai
Nyamuk. Tersedia
dari:http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/09/01/warna-warnayang- disuka-dan-paling-tidak-disuka- oleh-nyamuk
[Diakses
28Desember 2018].
World Health Organization. (2005). Dengue/DHF: Situation of Dengue
Haemorrhagic
FeverintheSouthEastAsiaRegion.TersediadariHttp://w3.whosea.org/en/Sec
tion10/Section332/Section519_2392 [Diakses 28 Desember

135
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ABSTRACT
Picking nose or commonly known as ngupil is usually done by people using
their left or right fingers as a habit. Every fingers have a different characteristic. Writer
would like to know the relationship between the characteristics of each fingers
towards the picking nose activity. The purpose of this research was to find out which
fingers on left or right hand that is usually used for picking nose and also the reasons
behind it.
This research referred to the picking nose habit and the anatomy of human’s finger
with the methodology of literature review, distribution of questionnaire and also
observation. The movement of finger was triggered by ulnar, median and radial nerve.
Those nerve moved the muscle of forearm and palm.
The result of this research shows that people mostly pick their nose using their
index finger on the right hand. It is because the movement of index finger which are
free and flexible, also its size that fit in our nose and make it comfortable in picking a
nose using this finger. Right hand also the most used hand because of the genetic
factors and human evolution.
Keywords: Picking Nose, Fingers, Anatomy of finger
ABSTRAK
Mengorek lubang hidung alias mengupil menggunakan salah satu dari jarijari tangan pada tangan kanan ataupun kiri merupakan suatu kebiasaan. Setiap jarijari tangan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Penulis ingin mengetahui
pengaruh hubungan karakteristik tiap jari-jari tangan terhadap kebiasaan aktifitas
mengupil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jari tangan pada tangan kanan
ataupun kiri yang paling sering digunakan untuk mengupil dan faktor-faktor
penyebabnya.
Penelitian ini mengacu pada kebiasaan mengupil dan anatomi jari tangan
dengan metode penelitian adalah metode kepustakaan, penyebaran angket dan
observasi. Pergerakan pada jari tangan dipicu oleh saraf ulnar, median, dan radial.
Saraf tersebut menggerakkan otot pada lengan bawah dan telapak tangan.
Pergerakan jari-jari tangan juga didukung oleh sistem persendian pada jari-jari
tangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jari telunjuk pada tangan kanan yang
paling sering digunakan orang-orang untuk mengupil. Karena pergerakannya yang
bebas dan fleksibel serta ukuran jari yang ideal membuat seseorang nyaman saat
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mengupil. Tangan kanan menjadi tangan yang paling sering digunakan karena
faktor gen dan evolusi manusia.
Kata kunci: Mengupil, Jari Tangan, Anatomi jari tangan
PENDAHULUAN
Mengupil merupakan bagian dari kehidupan di Indonesia kebiasaan
mengupil pada orang-orang tidak dapat di elak lagi. Mengupil menjadi bentuk
sarana praktis untuk membersihkan hidung karena dapat dilakukan kapan pun dan
dimana pun saat merasa terganggu dengan keberadaan kotoran hidung (upil).
Selain itu, mengupil mengunakan jari tangan merupakan sebuah kenikmatan
tersendiri dan menimbulkan perasaan lega setelah melakukannya.
Seseorang bisa mengupil menggunakan jari telunjuk atau kelingking atau
yang lainnya di tangan kanan maupun tangan kiri. Setiap orang mempunyai cara
tersendiri untuk menentukan karakteristik tangan dan jari yang pas untuk
mengupil. Dalam berbagai penelitian yang ada, belum dipastikan secara resmi jari
manakah yang paling sering digunakan untuk mengupil.
Oleh sebab itu, Karya Tulis Ilmiah ini penulis beri judul “Jari Tangan Manakah
yang Paling Sering digunakan Orang untuk Mengupil?”, karena penulis tertarik
dengan hubungan antara karakteristik setiap jari tangan dengan kebiasaan
mengupil. Penulis ingin mengetahui faktor kebiasaan mengupil dan keterkaitannya
dengan saraf, otot, sendi, dan tulang pada tangan.
Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai jari tangan manakah yang paling sering digunakan pelajar
untuk mengupil dan apakah hal tersebut memiliki faktor penyebabnya.
Rumusan Masalah
1.
Jari tangan manakah yang sering digunakan orang untuk mengupil?
2.
Tangan manakah yang sering digunakan untuk mengupil?
3.
Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab orang mengggunakan jari
tangan tertentu untuk mengupil?
Tujuan Penelitian
1.
Mendeskripsikan jari tangan yang sering digunakan orang untuk mengupil.
2.
Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab seseorang mengupil.
Manfaat Penelitian
1.
Menambah wawasan kepada pembaca tentang penyebab seseorang
menyukai mengupil dengan jari tangan.
2.
Menambah hasil penelitian baru yang bersifat unik.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian di fokuskan hanya tentang mengupil dengan jari tangan dan
beberapa komponen yang berpengaruh terhadap hal tersebut.
LANDASAN TEORI
Asal Usul Upil
Upil adalah ingus kering dalam hidung (Depdiknas, 2008:1534). Hampir
setiap hari manusia selalu membersihkan hidungnya. Kadang dilakukan secara
tidak sadar ketika menganggur atau sadar karena rasa mengganggu di hidung.
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Upil terbentuk dari membran mucus atau membran lendir yang berada di
hidung. Membran itu memang berfungsi menghasilkan ingus atau lendir. Ingus atau
lendir yang dihasilkan oleh membran itu setiap hari mencegah berbagai partikel
asing masuk kedalam sistem pernapasan. Lendir akan membuat partikel asing itu
menempel, dan menyaringnya tidak masuk ke paru-paru. Lendir yang kering dan
berisi kotoran dari luar tubuh pun mengumpul, mengeras, dan itu yang kita sebut
upil. Itulah sebabnya upil mengandung partikel dan bakteri.
Kebiasaan Mengupil
Mengupil adalah mengorek lubang hidung (Depdiknas, 2008:1534). Hidung,
sebagai salah satu organ yang berkontak langsung dengan lingkungan sangat
berhubungan dengan kontaminasi kuman. Oleh karena itu, hidung memiliki
sejumlah pertahanan seperti bulu hidung, lendir hidung, refleks bersin yang
bertujuan untuk melindungi saluran napas dari infeksi. Sangat wajar apabila
seseorang memiliki kotoran hidung terkait dengan paparan debu atau kuman dalam
kehidupan sehari hari.
Kebiasaan mengupil telah dilakukan sejak zaman Romawi kuno. Dalam
sebuah lembaran papirus yang tercatat sekitar sekitar tahun 1330 SM, tercatat
bahwa Firaun Tutankhamen memiliki pelayan khusus yang bertugas mengambil
kotoran hidung sang Firaun. Sebagai imbalannya, petugas khusus itu mendapat
bayaran tiga ekor ternak. Di masa sekarang, orang membersihkan kotoran
hidungnya dengan jari tangan sendiri.
Berdasarkan riset penelitian ternyata mengupil juga bisa menyebarkan
bakteri penyebab Pneumonia. Ada juga psikologi orang yang kecanduan mengupil.
Pelaku yang kecanduan mengupil disebut rhinotillexomania. Dalam bahasa latin,
“Rhino” berarti “hidung”, dan “tillexis” berarti “kebiasaan” atau “mengambil”. Dua
kata itu membentuk kata rhinotillexis, yang artinya mengupil. Di dunia psikiatri,
terdapat kata rhinotillexomania. Kata “mania” di akhir “rhinotillexis” membentuk
istilah “rhinotillexomania”, yang dalam kaidah psikiatri tergolong sebagai kelainan.
Secara umum, pengertian rhinotillexomania adalah orang yang secara
psikologi sangat menikmati kepuasaan jika mengupil, hingga baginya aktivitas itu
bukan sekedar membersihkan.
Sistem Otot, Saraf, dan Persendian Pada Jari Tangan
1.
Otot
Otot adalah jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi
menggerakkan organ tubuh (Depdiknas, 2008:992). Tanpa otot, maka manusia
tidak bisa menggerakkan tulang tangan, kaki, dan bagian lainnya secara leluasa.
Namun, bagaimana dengan jari? Ternyata benar, jari tidak punya otot meskipun bisa
bergerak.
Meskipun tidak ada otot, tetapi jari tetap bisa bekerja dengan baik. Itu semua
karena di jari ada 34 otot di telapak tangan dan di bagian lengan bawah (dari sekitar
siku sampai pergelangan tangan) yang membuat jari bisa bekerja dengan baik.
Otot di telapak tangan dan lengan bawah akan bekerja hanya saat otak
menyuruh mereka melakukannya. Memang begitu banyak hal penting yang harus
dilakukan dengan tangan. Bahkan, sekitar seperempat bagian otak memiliki tugas
untuk mengontrol perpindahan otot-otot di tangan untuk menggerakan jari.
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Otak yang mengirim pesan ke saraf yang terhubung ke otot telapak tangan
dan lengan bawah. Pesan tersebut memberi tahu otot tertentu untuk dikencangkan
dan otot lainnya untuk rileks. Sehingga gerakan yang diinginkan pun akan terjadi.
Otot-otot di telapak tangan dan lengan bawah terubung dengan tendon.
Tendon ini yang akan menghubungkan setiap otot ke tulang tertentu di jemari.
Tendon merupakan jaringan ikat yang kuat menjadi pengikat antara otot dan tulang.
Tendon ini yang akhirnya menggerakan jari seperti yang Anda perintahkan.
Otot ekstrinsik. Otot ini terletak di kompartemen depan dan belakang lengan
bawah. Fungsi otot ini berguna untuk membantu meluruskan atau melenturkan
pergelangan tangan.
Otot intrinsik terletak di bagian telapak tangan. Otot ini berfungsi untuk
memberikan kekuatan ketika jari jemari Anda melakukan gerakan motorik halus.
Motorik halus sendiri adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan
fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan, misalnya
menggenggam, mencubit, mengepal, mencengkeram, dan gerakan-gerakan lainnya
yang dilakukan oleh tangan.
Otot intrinsik ini dibagi menjadi dua. Yaitu, otot tenar dan otot hipotenar. Otot
tenar adalah otot yang mengontrol gerakan ibu jari. Sedangkan otot hipotenar
adalah otot yang mengontrol gerakan jari kelingking.
Dalam otot tenar terdapat tiga otot yang membantu pergerakan ibu jari:
● Abductor pollicis berfungsi untuk membantu gerakan ibu jari.
● Flexor pollicis brevis berfungsi untuk melenturkan ibu jari.
● Abductor pollicis brevis berfungsi untuk menculik ibu jari.
Penculikan ini adalah gerakan struktur menjauh dari garis tengah. Penculikan
ibu jari didefinisikan sebagai gerakan ibu jari di depan, arah yang tegak lurus
terhaap telapak tangan. Otot ini juga membantu dalam pertentangan dan
perpanjangan ibu jari.
Dan dalam otot hipotenar terdapat otot yang juga membantu gerakan jari
kelingking:
● Flexor digiti minimi brevis berfungsi untuk melenturkan jari kelingking
● Abductor digiti minimi brevis berfungsi untuk menculik jari kelingking.
Penculikan ini adalah gerakan struktur menjauh dari garis tengah. Penculikan
jari kelingking didefinisikan sebagai gerakan jari kelingking di depan, arah yang
tegak lurus terhaap telapak tangan.
2.
Saraf
Kenapa Jari Tengah dan Manis Susah Bergerak dan Berdiri Tegak Saat
Diangkat? Coba kepalkan tangan dan coba tegakkan tiap jari secara urut! Apakah
Anda bisa menegakkan jari satu-satunya sementara yang lainnya ditekukkan lagi?
Jawabannya pasti ‘bisa’. Tapi terkadang kalau kita amati dengan detail, jari tengah
dan manis itu tidak dapat berdiri tegak. Meski tidak semua orang seperti itu, tapi
kurangnya fleksibilitas otot akan membuat kita susah mengangkat kedua jari ini
dengan baik. Sekarang coba rekatkan tiap jari yang sama di kedua tangan lalu buat
gerakan melingkar satu-satu. Apakah Anda kesulitan menggerakkan jari tengah dan
manis?
Mereka (saraf radial dan saraf ulnar) adalah saraf yang membentang dari
bahu hingga pergelangan tangan yang fungsinya adalah merangsang otot di telapak
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tangan agar jari-jari dapat bergerak. Bila radial identik dalam fungsinya meluruskan
jari, maka ulnar berfungsi untuk fleksibilitas.
Tiga pengertian saraf pada tangan sebagai berikut:
a.
Saraf radial ada di sepanjang tepi ibu jari hingga sisi lengan bawah serta
membungkus ujung tulang radius dan punggung tangan. Saraf ini berfungsi
memberikan sensasi ke punggung tangan dari ibu jari ke jari ketiga.
b.
Saraf median melintang melewati struktur pada pergelangan tangan yang
berbentuk terowongan yang disebut carpal tunnel (terowongan karpal). Saraf
ini berfungsi untuk menggerakkan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan
setengah jari manis. Saraf ini juga mengirimkan cabang saraf untuk
mengontrol otot-otot tenar jempol. Otot-otot tenar ini membantu
menggerakkan jempol dan menyentuh bantalan jempol ke ujung masingmasing jari pada tangan yang sama. Gerakan ini disebut dengan thumb
opposition, alias posisi ibu jari.
c.
Saraf ulnaris adalah saraf yang berada di sepanjang putaran belakang bagian
dalam siku, menembus celah sempit antara otot lengan bawah. Saraf ini
berfungsi untuk menggerakkan jari bagian jari kelingking dan setengah jari
manis. Cabang-cabang saraf ini juga memasok otot-otot kecil di telapak
tangan dan otot yang menarik ibu jari ke telapak tangan.
Interkoneksi antara cabang saraf radial di jari tengah dan saraf ulnar yang
hanya berada di setengah jari manis ini dapat menghambat gerakan jari manis
sehingga selalu membutuhkan bantuan jari tengah meski nggak bisa maksimal.
Contohnya untuk menggerakan jari kelingking, otak akan mengirimkan pesan
ke saraf ulnar, lalu saraf ulnar akan membuat otot di telapak tangan berkontraksi
sehingga menggerakan tendon bagian jari kelingking. Hingga akhirnya jari
kelingking akan bergerak.
3.
Sendi
Tiap satu jari juga memiliki kemampuan untuk bisa digerakan meskipun tidak
bergerak luas ke segala arah. Setiap jari memiliki 3 tulang, kecuali ibu jari yang
hanya memiliki 2 tulang.
Di antara tulang-tulang tersebut terdapat sendi. Sendi inilah yang membuat
jari juga bisa digerak-gerakan. Sendi antar tulang jari ini hanya bisa dipindahkan
dengan satu cara yakni fleksi dan ekstensi atau menekuk dan meluruskan. Ini
artinya, jari hanya bisa bergerak menekuk lalu diluruskan lagi.
Pengertian sendi adalah penghubung antartulang sehingga tulang dapat
digerakkan. sendi merupakan perantara antara tulang yang satu dengan tulang yang
lainnya sehingga tulang tersebut menyatu. Hubungan antartulang biasa disebut
dengan artikulasi. Untuk terjadinya artikulasi maka diperlukannya sendi. Sendi
diapit oleh tulang rawan yang merupakan bantalan untuk sendi. Sendi di ikat oleh
ligamen. Ligamen adalah bahan yang kuat dan lentur.
Sendi yang terdapat di jari tangan adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah
hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur.
Ada juga Sendi Sinovial, Yaitu sendi yang arah gerakannya leluasa atau bebas,
sendi sinovial adalah sendi yang paling banyak pada tubuh manusia. Contohnya
sikut dan lutut, bahu dan panggul, pergelangan tangan dan kaki, sendi pada tulang
jari tangan dan kaki.
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METODE PENELITIAN
1.

Sumber Data Penelitian
Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki (Depdiknas, 2008:910).
Penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat
atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan (Depdiknas,
2008:911). Berikut ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan.
a.
Metode Kepustakaan
Metode kepustakaan ialah suatu nmetode yang mengggunakan buku-buku
sebagai sumber acuan untuk mengarang tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik,
gejala, atau kejadian (Depdiknas, 2008:1563). Kepustakaan adalah semua buku,
karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian
(Depdiknas, 2008:1122). Metode ini digunakan untuk mengintisari teori-teori
dalam landasan teori.
b..
Metode Penyebaran Angket
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan
responden untuk dijawabnya (Depdiknas, 2008:1272). Angket adalah daftar
pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi
setiap pertanyaan (Depdiknas, 2008:1272). Metode ini digunakan sebagai data
utama dalam Bab-3 Karya Tulis Ilmiah ini.
c.
Metode Observasi
Metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian
untuk mendapatkan data-data yang menunjang karya tulis ilmiah.
2.
Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu : Penelitian dari bulan November – Desember 2018
Tempat : Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Pabelan
Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian, peneliti membuat angket. Angket tersebut disebar dan
direspon oleh 100 kereponden dari berbagai kalangan umur. Hasil dari angket
adalah sebagai berikut:
Jari yang Paling Sering Digunakan untuk Mengupil
Jari adalah ujung tangan atau kaki yang berruas-ruas, lima banyaknya
(Depdiknas, 2008:568). Jari merupakan ujung dari anggota gerak, seperti tangan
dan kaki, yang terdapat pada manusia dan hewan vertebrata.
Jari tangan manusia normalnya terdiri dari lima buah jari pada setiap
ekstremitas yang ada, baik pada tangan maupun kaki. Kelima jari tersebut adalah
ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jari merupakan
bagian tubuh yang berfungsi membantu tugas manusia dalam melakukan
aktivitasnya. Seseorang dapat melakukan aktifitas mengupil menggunakan salah
satu dari kelima jari. Peneliti ingin mengetahui jari yang paling sering digunakan
orang untuk mengupil.
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Gambar 1. Diagram penggunaan jari tangan untuk mengupil
Berdasarkan diagramdiatas, penulis akan menjelaskan diagram dan hasilnya:
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan ibu jari adalah 0%
dari 100% yaitu tidak ada orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan ibu jari dari 100 orang yang diteliti.
2.
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan jari telunjuk adalah
83% dari 100% yaitu 83 orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan jari telunjuk dari 100 orang yang diteliti.
3.
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan jari tengah adalah
0% dari 100% yaitu tidak ada orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan jari tengah dari 100 orang yang diteliti.
4.
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan jari manis adalah
0% dari 100% yaitu tidak ada orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan jari manis dari 100 orang yang diteliti.
5.
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan jari kelingking
adalah 17% dari 100% yaitu 17 orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan jari kelingking dari 100 orang yang diteliti.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan jari tangan yang paling
sering digunakan untuk mengupil ialah jari telunjuk.
1.

Tangan yang Digunakan untuk Mengupil

Gambar 2. Diagram pie penggunaan jari tangan untuk mengupil
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Berdasarkan gambar 2, penulis akan menjelaskan diagram dan hasilnya:
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan tangan kanan
adalah 84% dari 100% yaitu 84 orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan tangan kanan dari 100 orang yang diteliti.
2.
Persentase dari kebiasaan orang mengupil menggunakan tangan kiri adalah
16% dari 100% yaitu 16 orang yang mempunyai kebiasaan mengupil
menggunakan tangan kiri dari 100 orang yang diteliti.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan tangan kanan adalah
tangan yang paling sering digunakan untuk mengupil.
1.

Faktor-faktor yang menjadi Penyebab Menggunakan Jari Telunjuk untuk
Mengupil
Jari Telunjuk merupakan jari yang digunakan untuk menunjukkan atau
mengisyaratkan sesuatu. Jari telunjuk juga merupakan jari yang sangat penting
peranannya dalam membantu aktivitas manusia. Jari telunjuk memiliki
karakteristik yang berbeda dari jari yang lainnya. Hal itu menyebabkan jari telunjuk
menjadi jari yang paling sering di gunakan orang untuk mengupil.
Karakteristik jari telunjuk yang menjadi penyebab mayoritas orang
menggunakannya untuk mengupil adalah sebagai berikut:
1.
Ukuran Jari Telunjuk
Ukuran jari telunjuk berbeda dari yang lainnya. Hal ini berkaitan langsung
dengan tulang-tulang penyusun jari telunjuk. Jari telunjuk terdiri dari 3 ruas tulang
tersusun dari beberapa tulang, yaitu Distal Phalang 2 (DP 2), Distal Inter Phalang 1
(DIP 1), dan Proksimal Inter Phalang 2 (PIP 2). Untuk area di telapak tangan
terdapat metacarpal 2 yang terhubung dengan Proksimal Inter Phalang (PIP 2).
Dari bentuk 4 tulang tersebut dapat dilihat bahwa ukuran jari telunjuk lebih
tinggi daripada ibu jari dan kelingking, lebih pendek daripada jari tengah, lebih
tinggi atau sama panjang dengan jari manis. Untuk ukuran jari manis, hal ini
tergantung dengan gen setiap orang.Sedangkan untuk lebar, ibu jari dan jari tengah
lebih lebar daripada jari telunjuk, jari manis lebih lebar dari jari telunjuk, dan jari
telunjuk lebih lebar daripada jari kelingking.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tinggi dan lebar jari telunjuk itu
ideal, tidak terlalu tinggi dan lebar. Sehingga dalam segi ukuran jika dibandingkan
dengan lebar dan kedalaman yang bisa dijangkau oleh jari telunjuk pada hidung
maka jari telunjuk merupakan jari yang cocok untuk mengupil.
2.

Alat gerak pada jari telunjuk
Alat gerak pada jari telunjuk dipengaruhi oleh otot pada telapak tangan dan
punggung tangan, saraf pada jari-jari tangan, dan persendian pada jari telunjuk.
Telah kita ketahui sebelumnya, jari-jari tangan tidak memiliki otot. Meskipun
tidak memiliki otot, jari telunjuk dapat tetap bisa bekerja dengan baik. Itu semua
karena ada otot-otot ditelapak tangan dan di bagian lengan bawah (dari sekitar siku
sampai pergelangan tangan). Otot-otot tersebut digerakkan oleh saraf-saraf yang
ada di sepanjang bahu sampai pergelangan tangan yang fungsinya adalah
merangsang otot ditelapak tangan agar jari-jari bergerak. Saraf yang bekerja untuk
menggerakkan otot jari telunjuk adalah saraf radial dan median.
Jalur saraf radialis berfungsi dalam menggerakkan anggota gerak tangan dan
jari tangan menjadi eksistensi, adduksi, dan semi rotasi. Saraf radial identik dengan
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fungsinya meluruskan jari dan menggerakkan jari tangan secara leluasa. Sedangkan
saraf median adalah saraf utama bagian depan lengan bawah. Saraf median
mengontrol otot-otot bagian depan lengan dan otot-otot tenar, sehingga
mengendalikan gerakan kasar tangan.
Selain itu pergerakan jari telunjuk juga dipengaruhi dengan sendi. Persendian
yang ada pada jari telunjuk adalah sendi engsel dan sendi sinovial. Sendi engsel
adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah maju atau
maju atau mundur. Sedangkan sendi sinoval arah gerakannya leluasa dan bebas.
Dengan adanya sistem otot, saraf, dan persendian membuat jari telunjuk
dapat dengan mudah membantu manusia untuk membersihkan hidung. Dari hasil
penelitian, dapat diketahui bahwa jari tangan yang paling sering digunakan untuk
mengupil adalah tangan kanan. Pada umumnya, manusia lebih sering menggunakan
tangan kanan daripada tangan kiri untuk melakukan suatu aktivitas. Hal itu
dikuatkan dengan Teori Evolusi Manusia.
Berdasarkan arkeolog dari University of Liverpool, Natalie Uomini, mencoba
melihat sejarah penggunan tangan kanan dari manusia purba. Pada awal
perkembangannya manusia purba berjalan dengan merangkak menggunakan 4
kakinya. Lalu manusia purba ini berevolusi dengan berjalan tegak dan hanya
menggunakan 2 kaki saja. 2 tangan yang sebelumnya juga digunakan untuk berjalan,
difungsikan untuk mengerjakan hal lain. Manusia purbapun sudah menggunakan
tangan kanan sebagai tangan utamanya. Hal ini ditunjukkan dari gigi spesies
homoheidelbergensis yang diawetkan. Dari gigi itu, ditemukan informasi bahwa
makanandimasukkan kedalam mulut menggunakan tangan kanan.
(www.kompas.com).
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa
kesimpulan sebagai berkut:
1.
Jari tangan yang paling sering digunakan untuk mengupil adalah jari telunjuk
pada tangan kanan.
2.
Jari telunjuk menjadi jari tangan yang paling sering digunakan untuk
mengupil karena ukuran jari tangan yang ideal dan pergerakan jari telunjuk
yang bebas dan leluasa.
3.
Tangan kanan menjadi tangan yang paling sering digunakan untuk mengupil
dikuatkan dengan teori evolusi manusia.
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1.
Berhati-hatilah ketika mengupil! Karena jika mengupil asal-asalan akan dapat
menyebabkan mimisan dikarenakan pecahnya pembuluh darah pada hidung.
2.
Cucilah tangan sebelum dan sesudah mengupil. Untuk mencegah resiko
bakteri yang masuk kedalam tubuh.
3.
Ketika mengupil, hendaklah mengetahui waktu dan tempat yang tepat.
Seperti di kamar mandi untuk menjaga etika kesopanan.
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ABSTRACT
Rock-scissor-paper or scissor-rock-paper is commonly played by the Gen Z, not
only boys but also girls as a game to have fun. This game is usually played to decide
which one is the winner and the loser of some conditions, for example: to choose the
sitting place, to choose the member of the team, to choose who’s gonna get the first
ball, etc. In this research, we are trying to figure out the way to win from the opposite
team in the first round through some test to the respondent in order to know the
probability and also the pschycologist factor in this game. We would like to increase
the probability of win or tie and decreasing the probability of lose. In this research,
there were 2 methods that was done: 1) playing for fun and 2) playing with a
punishment if lose. The result shows that rock was mostly used in the first round when
the boys and girls play.
Keywords: scissor-rock-paper, probability, pschycologist
ABSTRAK
Batu-gunting-kertas atau gunting-batu-kertas kerap dimainkan oleh anakanak Generasi Z laki-laki maupun perempuan sebagai permainan untuk bersenangsenang. Tetapi permainan ini biasa digunakan untuk menentukan pemenang antara
kedua belah pihak yang berbeda tujuan, dimana pemenang berhak mendapatkan
apa yang dia inginkan dan pihak yang kalah mendapatkan risikonya, contohnya
seperti memilih tempat duduk, pemilihan tim, siapa yang dapat bola duluan, dll. Di
sini kami mencari tahu cara untuk mengalahkan pihak lawan di ronde pertama
dengan menguji berbagai macam responden untuk mengetahui berapa peluang dan
hubungan psikologis permainan ini. Bertujuan memaksimalkan kemenangan atau
seri dan meminimalkan kekalahan. Setelah melakukan penelitian terhadap berbagai
responden dengan 2 metode, bermain untuk bersenang-senang dan bermain
dengan ancaman jika kalah. Dihasilkan bahwa batu lebih unggul di ronde pertama
dengan laki-laki maupun perempuan.
Kata kunci: gunting-batu-kertas, peluang, psikologis
PENDAHULUAN
Perbedaan tujuan sudah biasa terjadi. Dimana kedua belah pihak saling
menginginkan kemenangan. Untuk membuktikan siapa yang menang, gunting-batukertas dianggap sebagai acuan pertama bagi anak-anak karena permainan tersebut
sangat sederhana dan hanya menghasilkan satu pemenang. Sama halnya seperti
suten atau yang biasa kita dengar “pingsut”, hanya saja permainan suten sudah
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mulai ditinggalkan dan digantikan dengan gunting-batu-kertas ini. Cara bermainya
cukup sederhana. Gunting menang melawan kertas, kertas menang melawan batu,
batu menang melawan gunting, jika sama bentuk maka seri.
Gunting-batu-kertas, permainan yang sederhana, tetapi permainan ini sudah
berumur sangat lama dan mempunyai arti yang dalam (len, 2008). Banyak buku
menggambarkan sejarah awal gunting-batu-kertas dan evolusinya. Mesir, Tiongkok,
Eropa, tiga wilayah itu yang sering dinyatakan awal mula permainan ini dan jepang
yang dikatakan memomulerkannya. Jadi, bukan hanya anak-anak saja yang kerap
bermain, mungkin nenek moyang kita lebih kerap bermain di situasi dagang, hanya
saja bentuk tangan yang belum banyak varian (suten / pingsut) seperti sekarang ini.

Gambar 1. Grafik permainan gunting-batu-kertas
Karena permainan ini sudah sangat-sangat lama dan dapat beradaptasi dari
manusia zaman belum ada antibiotik hingga sekarang malah bakteri mulai kebal
dari antibiotik. Maka bisa dikatakan permainan ini sangatlah adil bagi kedua pihak,
kecuali jika ada kecurangan disalah satu pihak, semisal ada dukun yang tidak netral.
Seperti yang pernah diajarkan kelas 6 sekolah dasar dulu, peluang gunting-batukertas yaitu 1/3 menang, 1/3 kalah, 1/3 seri. Berikut tabel peluang gunting-batukertas yang lebih rinci:
Tabel 1. Peluang permainan gunting-batu-kertas
Gunting
Batu
Kertas
Gunting
0,0
-1,1
1,-1
Batu
1,-1
0,0
-1,1
Kertas
-1,1
1,-1
0,0
Ket :
Warna biru muda Pihak A
Warna merahPihak B
Pihak A dan B berlawanan
0 = seri 1 = menang -1 = kalah

Strategi, keberuntungan, psikologis yang dikatakan menjadi dasar permainan
gunting-batu-kertas. Dan psikologislah yang paling mendasari permainan ini(Neil
Farber, 2015). Gunting diartikan sebagai alat yang berguna, tajam, agresif, fleksibel,
menusuk, mengontrol, kepercayaan, keseriusan, berada pada awal kata
permainan(jika gunting-batu-kertas), kertas diartikan bermanfaat, perdamaian,
salam, lemah lembut, tipis, luas, ketentraman, dan berada di akhir kata permainan,
sedangkan batu diartikan sangat agresif, kuat, menghancurkan, keras, berjuang,
kegigihan, kekuatan, dan berada di tengah kata permainan atau di awal(jika batu-
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gunting-kertas)(Len, 2008 dan Neil, 2015 dan teman-teman yang membantu/
responden penelitian ini).
Tujuan inti penelitian ini sangat sederhana yaitu untuk membuktikan bentuk
apa yang peluangnya paling unggul dalam menang, seri, dan kalah permainan
gunting-batu-kertas di Indonesia. Dikarenakan peluang setiap wilayah di belahan
dunia berbeda-beda, dan juga belum ada atau kami tidak menemukan penelitian
serupa yang dibuat oleh anak bangsa karena dikitnya uang sangu, kembali ke topik,
dan mengetahui bentuk yang paling tepat agar mengurangi peluang kekalahan. Juga
kebenaran apakah permainan ini didasari psikologis seperti yang dikatakan oleh
Neil Farber.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Alat dan bahan yang kami gunakan hanya tangan manusia, makanan kecil sebagai
hadiah untuk responden kami, telepon genggam untuk memotret dan mencatat,
kertas dan alat tulis untuk mencatat, dan nyali. Berikut daftar lengkapnya :

Tangan manusia ( 5 jari utuh )

Berbagai macam manusia usia 13 – 23 tahun yang berakal sehat

Makanan kecil bermerek

Lokasi penelitan ( Jalan Malioboro, Taman Pintar, Kampus UII, SMAN 5
Yogyakarta, SMPN 5 Yogyakarta, Penginapan di Jalan Imogiri Timur)

Telepon genggam

Kertas dan alat tulis

Semangat dan nyali

Delapan puluh lima (85) total responden yang valid
Metode
Dilakukan 2 metode penelitian, metode pertama yaitu permainan guntingbatu-kertas berlangsung dengan ramah, tidak ada paksaan dari kedua pihak, jika
kalah dalam permainan tidak mendapatkan hukuman, penguji memberikan
petunjuk kepada responden bahwa jika dapat mengalahkan penguji penelitian
mendapatkan hadiah makanan kecil, walau sebenarnya jika responden kalah, seri,
ataupun menang tetap mendapatkan hadiah. Waktu Desember 2018 – Januari 2019.
Responden hanya boleh melakukan sekali percobaan dengan penguji, responden
tidak tahu bentuk apa yang akan dikeluarkan penguji, pada hitungan ketiga
responden dan penguji bersama melakukan gunting-batu-kertas untuk
meminimalkan kecurangan. Setelah sesi permainan berakhir, penguji akan selalu
menanyakan kepada responden mengapa memilih bentuk tersebut agar diketahui
bahwa tidak ada kecurangan dalam permainan dan murni dari responnya sendiri.
Dipastikan umur responden cukup antara 13 – 23 tahun laki- laki dan perempuan,
hasil penelitian dicatat di kertas dan telepon genggam. Metode ini dilakukan di Jalan
Malioboro, Taman Pintar, Kampus UII, SMAN 5 Yogyakarta, Penginapan di Jalan
Imogiri Timur. Responden juga dipastikan berasal dari daerah yang berbeda – beda
( Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra ) dan dominan berasal dari Pulau Jawa.
Metode kedua yaitu permainan gunting-batu-kertas berlangsung dengan
suasana tegang, kedua pihak sangat menginginkan kemenangan karena jika kalah
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maka akan menanggung risiko ( Pemilihan kelompok, membuang sampah, jadwal
piket, dll) atau jika menang mendapatkan keuntungan sekaligus menghindari risiko.
Permainan berakhir ketika salah satu pihak mendapatkan 3 skor, tetapi kami
mengambil bentuk apa yang pertama kali dikeluarkan responden. Waktu April 2018
– Januari 2019. Penelitian ini terjadi secara natural antara penguji dan responden,
yaitu saat berlangsungnya permainan, penguji tidak memikirkan tentang penelitian
ini dan hanya berpikir agar menang dalam permainan untuk menghindari risiko.
Responden juga tidak mengetahui bentuk apa yang akan dikeluarkan penguji, dan
saat hitungan ketiga, kedua pihak bersama secara spontan bermain (meminimalkan
tindak kecurangan). Hasil permainan hanya diingat penguji karena berdasarkan
pengalaman. Dipastikan umur responden cukup antara 13 – 23 tahun laki – laki dan
perempuan. Metode ini dilakukan hanya dengan responden tertentu ( teman
penguji ) dan dilokasi SMPN 5 Yogyakarta, SMAN 5 Yogyakarta. Hampir seluruh
responden berasal dari Pulau Jawa. Metode ini hanya sebagai pembanding metode
pertama dan pembuktian psikologis responden.(Metode pertama dan kedua
merupakan orang yang berbeda).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Metode I Laki - Laki
Metode pertama laki – laki mendapatkan total 38 responden. Delapan belas
(18) responden dari Siswa SMAN 5 Yogyakarta, 4 responden dari Pejalan di Jalan
Malioboro dan Taman Pintar, 2 responden dari Mahasiswa UII, dan 14 responden
dari Penginap di penginapan di Jalan Imogiri Timur. Berikut data hasil penelitian:

Gambar 2. Hasil data Metode I Laki-Laki
Dari data Metode I Laki - Laki di atas, terdapat 18 pengguna gunting, 9
pengguna kertas, dan 11 pengguna batu. Enam (6) dari 9 pengguna kertas adalah
siswa SMAN 5 Yogyakarta yang satu organisasi keagamaan, 3 lainya adalah
Responden dari penginapan di Jalan Imogiri Timur. Dua (2) dari 8 yang
berorganisasi keagamaan memilih gunting
Hasil Metode I Perempuan
Metode pertama perempuan mendapatkan total 33 responden. Empat belas (14)
responden dari Siswi SMAN 5 Yogyakarta, 6 responden dari Mahasiswi UII, 13
responden dari Pejalan di Jalan Malioboro dan Taman Pintar. Berikut data hasil
penelitian:
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Gambar 3. Hasil data Metode I Perempuan
Dari data Metode I Perempuan di atas, terdapat 20 pengguna gunting, 6
pengguna kertas, dan 7 pengguna batu. Disini perempuan lebih dominan gunting
dimana peluangnya lebih besar dari 50%.
Hasil Metode II Laki – Laki
Metode kedua laki – laki medapatkan total 5 responden. Tiga (3) responden
dari Siswa kelas IX SMPN 5 Yogyakarta (Penguji saat kelas IX semester II) dan 2
responden dari Siswa SMAN 5 Yogyakarta. Berikut data hasil penelitian:

Gambar 4. Hasil data metode II Laki-Laki
Dari data Metode II Laki – Laki di atas, terdapat 4 pengguna gunting, 0
pengguna kertas, dan 1 pengguna batu. Metode II laki – laki ini hanya terdapat 5
responden, dan 4 dari 5 memilih gunting pada saat situasi metode kedua.
Hasil Metode II Perempuan
Metode kedua perempuan mendapatkan total 9 responden. Tiga (3)
responden dari Siswi SMPN 5 Yogyakarta (Penguji saat kelas IX semester II) dan 6
responden dari Siswa SMAN 5 Yogyakarta. Berikut data hasil penelitian:

Gambar 5. Hasil data metode II Perempuan
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Dari data Metode II Perempuan di atas, terdapat 7 pengguna gunting, 0
pengguna kertas, dan 2 pengguna batu. Lagi – lagi gunting yang menjadi acuan di
ronde pertama.
Pembahasan Spesifik Metode I Laki – Laki
Bisa kita lihat, pemilih bentuk gunting memiliki suara terbanyak yaitu
47,4%, dibanding kertas 23,7% dan batu 28,9%. Dengan data tersebut kita bisa
menyimpulkan berapa peluang menang, seri, dan kalah dalam 3 bentuk guntingbatu-kertas. Berikut data peluangnya:

Gambar 6. Peluang 3 bentuk metode I laki – laki
Menurut data tersebut, Batu memiliki keuntungan tertinggi dengan 47%
kemenangan. Dimana tujuan utama permainan ini adalah untuk mendapatkan
kemenangan, maka batu menjadi bentuk terkuat di metode I laki – laki. Tidak hanya
itu yang kami dapatkan, ternyata anggota keagamaan siswa sekolah SMAN 5
Yogyakarta dominan memilih bentuk kertas, dan sisanya yaitu 2 dari 8 memilih
gunting.
Pembahasan spesifik Metode I Perempuan
Peluang lawan keluar gunting disini cukup tinggi yaitu 60,6%, kertas 18,2%,
dan batu 21,2%. Mencengangkan sekali karena peluang lawan keluar gunting sangat
jauh dibanding kertas dan batu. Tidak seperti metode I laki- laki yang peluang
gunting tidak melebihi 50%. Gambar 7 menunjukkan data peluang menang, seri, dan
kalah 3 bentuk gunting-batu-kertas. Dari ketiga diagram peluang gunting-batukertas diatas, batu lagi yang menjadi keuntungan tertinggi dengan kemenangan
61%. Tidak seperti metode I laki – laki yang berpeluang 47%.

151

Gambar 7. Peluang 3 bentuk metode I perempuan
Pembahasan spesifik Metode II Laki – Laki
Dari 5 responden metode II ini, tidak ada satupun yang memilih kertas
dimana batu langsung menjadi kekal karena mendapatkan 0% kekalahan. Peluang
lawan gunting-batu-kertas metode ini yaitu 80% gunting, 0% kertas, dan 20% batu.
Langsung bisa disimpulkan bahwa batu mempunyai keuntungan terbesar, 80%
menang, 20% seri, 0% kalah.
Pembahasan spesifik Metode II Perempuan
Dari 9 responden Metode II ini, juga tidak ditemukan pengguna kertas
seperti metode II laki – laki, peluang lawan gunting-batu-kertas metode ini yaitu
78% gunting, 0% kertas, 22% batu. Dapat langsung disimpulkan batu mempunyai
keuntungan terbesar di metode ini.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah melalui 85 responden yang sangat beragam bentuk, sifat, daerah,
dan banyak hal lainnya. Dan melakukan 2 metode penelitian terhadap responden
laki – laki dan perempuan. Kita mendapatkan bentuk batu pada ronde pertama
gunting-batu-kertas memiliki keuntungan tertinggi pada semua metode, peluang
menang pada batu mengalahkan kedua bentuk lainya. Dan gunting mendapatkan
peluang seri tertinggi, serta kertas mendapatkan peluang kalah tertinggi.
Psikologispun juga menjadi dasar permainan ini dimana pada metode I laki-laki 6
dari 9 pemilih kertas adalah siswa SMAN 5 Yogyakarta yang satu organisasi
keagamaan, juga pada metode II dibuktikan tidak adanya pengguna kertas. Seperti
yang dibahas di pendahuluan bahwa kertas diartikan lebih ke positif.
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Saran

Dikarenakan keterbatasan pelajar dan juga masih bingung dengan soal
fisika kelas X, penelitian ini masih perlu banyak pengembangan dan menambah
responden yang lebih luas dan beragam. Juga metode II yang perlu lagi didalami dan
ditambahkannya responden untuk lebih membuktikan psikologis responden
gunting-batu-kertas.
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ABSTRACT
Nowadays, the laziness level in Indonesia becomes worst. It is sure not a good news for
the continuity of Indonesian. This phenomenon is not only bringing a bad impact for
the adults, but also the students. The word “Mager” is a slang word and also an
abbreviation for “Malas Gerak” or lazy to move. As the time goes by, the laziness habit
in Indonesia is become a trend in the teenager and it also become a common thing. The
laziness habit may lead to death and also the decreasing of student’s focus to learn
which may give a bad impact for their future. For that reason, the laziness habit must
be vanished. There are several things that can be done to vanished the laziness habit,
one of them is with paying attention to the temperature and weather of our
environment. The purpose of this research was to prevent and vanish the laziness habit
in teenager. The sample of this research was consist of some 11 grader student of SMA
ABBS Surakarta which aged between 15 until 17 years old (girls). The data was taken
using a purposive sampling method, questionnaire and using Ordinary Least Square
(OLS). The data was analyzed using SPSS. The result of this research will help student
to overcome their laziness habit with seeing the causing factor, which is the daily
temperature and weather
Keywords: Temperature, Weather, Laziness
ABSTRAK
Kebiasaan mager di Indonesia kini sudah semakin menjadi-jadi. Tentu ini
bukan kabar yang baik bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Fenomena mager
ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi orang dewasa saja, melainkan juga
para pelajar. Mager sendiri merupakan singkatan dari kata malas gerak yang
diambil dari bahasa gaul yang lazim digunakan anak muda jaman sekarang. Semakin
bertambah tahun, budaya mager di Indonesia semakin meluas terlebih kalangan
remaja dan menjadi hal yang maklum. Selain berdampak pada kematian, mager juga
termasuk salah satu faktor penurun fokus belajar siswa yang berdampak buruk bagi
masa depan mereka. Oleh sebab itu kebiasaan mager harus dihapuskan. Tentu ada
beberapa kiat untuk menghapus budaya mager, salah satunya dengan
memperhatikan suhu dan cuaca lingkungan. Maka dari itu, penulis melakukan
penelitian ini guna mencegah dan menghapus budaya mager dikalangan remaja
serta memberikan informasi tentang hubungan suhu dan cuaca dengan tingkat
kemageran siswa. Penelitian ini menggunakan sampel beberapa siswi kelas 11 SMA
ABBS Surakarta yang berusia kisaran 15 sampai 17 tahun. Sampel diambil dengan
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metode purposive sampling, pengumpulan data dengan kuisioner dan
menggunakan persamaan linear biasa (ordinary least square/OLS). Data di olah
menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini akan membantu para pelajar untuk
mengatasi kebiasaan mager dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu terhadap
suhu dan cuaca sehari-hari.
Kata kunci: Suhu, Cuaca, Mager
PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia khususnya di kalangan remaja tentu sudah tidak asing
lagi jika mendengar kata “mager”. Menurut Wikipedia (2018), mager sendiri
merupakan singkatan dari males gerak atau bisa juga diartikan sebagai suatu
peristiwa dimana seseorang enggan atau malas beranjak dari tempat untuk
melakukan suatu aktifitas. Kata ini diambil dari bahasa gaul atau bahasa ABG yaitu
ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda.
Peristiwa mager ini sudah menjadi kebiasaan buruk bagi para pelajar
Indonesia dan kondisinya cukup memprihatinkan. Memang sulit untuk mengatasi
kebiasaan buruk yang satu ini, tetapi jika tidak segera diatasi kebiasaan ini dapat
berdampak buruk bagi masa depan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,
masyarakat dihimbau untuk menghilangkan kebiasaan mager tersebut.
Menurut Fauziah (2017) usaha untuk mencegah kebiasaan mager adalah
dengan memperhatikan beberapa faktor penyebabnya. Salah satu faktor penyebab
terjadinya mager ini adalah suhu lingkungan. Selain itu, cuaca sehari-hari juga dapat
mempengaruhi tingkat kemalasan pada seseorang. Oleh sebab itu, dengan
memperhatikan beberapa faktor penunjang kemalasan tersebut kita dapat
mencegah budaya mager ini, terlebih dikalangan para pelajar.
Penelitian ini merupakan salah satu usaha penulis untuk mengetahui
pengaruh suhu dan cuaca terhadap budaya mager dikalangan para remaja dan
pelajar. Pegaruh suhu dan cuaca dalam penelitian ini maksudnya adalah pengaruh
perubahan suhu dari suhu panas pada musim kemarau dan suhu dingin pada musim
penghujan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini
adalah adanya budaya mager dikalang remaja dan pelajar.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimanakah pengaruh perubahan cuaca terhadap perilaku mager?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh cuaca terhadap
malas gerak di kalangan remaja dan pelajar.
Kajian Teori
Menurut Surakusuma (2017), Cuaca adalah kondisi atmosfer yang
berlangsung dalam waktu yang singkat dengan kurun waktu yang sempit,
sedangkan iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang
lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Perbedaan iklim di bumi disebabkan
oleh adanya pengaruh rotasi dan revolusi bumi serta perbedaan letak lintang.
Berdasarkan definisi tersebut, antara cuaca dan iklim hanya berbeda dalam hal
waktu dan wilayah cakupan. Karena cuaca dan iklim merupakan fenomena
atmosfer, maka tidak ada perbedaan antara unsur-unsur dari cuaca dan iklim
tersebut.
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Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan
terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungan, misalnya
seperti manusia yang sering menebangi pohon di hutan, sebaliknya lingkungan
berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Dan salah satu hal yang
mempengaruhi perilaku manusia adalah temperatur atau suhu. Tidak hanya itu,
tubuh juga memiliki cara lain untuk beradaptasi di cuaca dingin dengam
memperoses zat makanan menjadi lapisan lemak untuk menghangatkan tubuh.
Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, gaya hidup sedentari adalah
salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain itu, data yang
dilaporkan oleh European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas
gerak jumlahnya dua kali lebih banyak dibandingkan kematian karena obesitas.
Sebenarnya menurut Fauzia (2017), suhu dan cuaca juga dapat menjadi salah satu
faktor dari kemageran remaja.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini penulis
mengumpulkan data kemudian dilakukan olah data dan mendeskripsikan hasil olah
data menjadi informasi untuk menjawab pertayaan penelitian. Data di kumpulkan
dengan menggunakan questioner, kemudian diolah dalam bentuk angka. Penelitian
seperti ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif yang di olah secara
sederhana.
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah remaja sekolah menengah atas di SMA ABBS
Surakarta putri yang berusia sekitar 15 sampai 17 tahun sejumlah 647 siswa.
Sample diambil dengan metode purposive sampling, yaitu sample diambil
didasarkan tujuan penelitian sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
a.
Siswi SMA ABBS Surakarta.
b.
Berada pada kelas 11.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis menggunakan sampel penelitian
siswi kelas 11 Mipa 7 SMA ABBS Surakarta. Jumlah sample yang diambil sebanyak
30 siswa.
Metode Pengumpulan Data
Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Skala yang
digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, dengan rentang nilai 1-10. Ada
dua kelompok pertanyaan. Kelompok pertama adalah berisi indikator perubahan
cuaca. Ada 4 (empat) indikator perubahan cuaca. Empat indikator perubahan cuaca
tersebut adalah daun-daun berguguran, angin bertiup kencang, panas cepat menjadi
hujan dan hujan cepat menjadi panas, dan suhu tidak menentu. Kemudian
dilanjutkan dengan kelompok pertanyaan kedua indikator perilaku malas gerak.
Malas gerak terdiri dari enam indikator yaitu berdiam diri di rumah, enggan
beraktifitas, mudah mengantuk, malas mengerjakan tugas, suka bermain
handphone di rumah, dan ingin santai bermalas-malasan.
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Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistika.
Metode statistika yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik regresi, diolah
dengan menggunakan program SPSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil olah data maka dapat dianalisis sebagai berikut:
1.
Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal. Berdasarkan gambar 1 disajikan uji normalitas data dengan
metode grafik. Dapat kita ketahui bahwa data berada di sekitar garis regresi dan
mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data ter distribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data Metode PP Plot
Selanjutnya uji normalitas juga dapat di lakukan dengan melihat grafik
histogram. Gambar 2 menunjukkan bahwa distribusi data tidak terjadi
kememcengan kekanan maupun ke kiri. Hal ini berarti bahwa data ter distribusi
normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Metode Histogram
2.

Analisis regresi
Analisis regresi dilakukan untuk mengukur kekuatan pengaruh antara
variable perubahan cuaca terhadap variable malas gerak
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Tabel 1. Hasil Nilai Pengaruh Cuaca terhadap Mager

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa perubahan cuaca berpengaruh terhadap malas
gerak dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hal ini berarti perubahan cuaca
berpengaruh signifikan terhadap malas gerak dari table 1, dapar di buat persamaan
regesi sebagai berikut:
Y : 0,258+ 0,910 X
Dengan
Y : Malas Gerak
X : Perubahan Cuaca
Koefisien sebesar 0,910 menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti perubahan
cuaca berpengaruh meningkatkan perilaku malas gerak.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa
perubahan cuaca mampu meningkatkan perilaku malas gerak. Oleh karena itu,
sebaiknya pada saat terjadi perubahan cuaca sebaiknya tidak mengikuti keinginan
untuk bermalas-malasan. Perlu selalu di upayakan agar saat perubahan cuaca di
tingkatkan semangat untuk beraktifitas.
Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya diperdalam faktor-faktor lain yang bisa
mempengaruhi perilaku malas gerak.
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ABSTRACT
Urination is one of the form of excretion. The composition of urine can be
affected by several things such as food and beverages consumption, physiology
condition or a disruption on the excretion system. Generally, the urination keeps the
health of our body and keeps our body’s homeostasis. The result of observation shows
that there is a different between student from science and social class. In daily life, both
of them has a different habit or activity. This difference of activities may affect their
psychology activities and the urine that them excrete. In this research, the research
problem was to figure out how far the difference of the urine of science and social
students.
10 urine samples of science student and 10 urine samples of social student
were used in this research. This research done using chemical analysis such as
determination of pH of the urine, microscopic observation, glucose and protein
determination of urine.
According to the result, it can be concluding that the pH and the glucose
content of the science’s student urine was higher than the social student. Based on the
interview, chemical analysis data and microscopic observation, it was found that this
phenomenon caused by the irregular diet or stressed.
Keywords: urine, Science, Social
ABSTRAK
Salah satu bentuk ekskresi manusia adalah pengeluaran urine. Kandungan
dalam urine dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya asupan
makanan/minuman, kondisi fisiologis atau gangguan pada sistem eksresi. Secara
umum pengeluaran urine bertujuan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan
homeostasis tubuh terjaga. Berdasarkan hasil observasi, terdapat perbedaan antara
siswa SMA yang memilih peminatan IPA dan IPS. Dalam kesehariannya mereka
memiliki perbedaan dalam kebiasaan atau aktivitas. Perbedaan aktivitas ini
kemungkinan dapat berpengaruh terhadap aktivitas fisiologis mereka dan juga pada
urine yang dihasilkan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah
sejauh mana perbedaan urine siswa IPA dan IPS?
Penelitian ini menggunakan 10 sampel urine siswa IPA dan 10 sampel urine
siswa IPS. Penelitian dilakukan dengan metode uji kimia yang meliputi pengukuran
pH urine, pengamatan mikroskopik, uji glukosa dan uji protein dalam urine.
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Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pH dan glukosa
urine siswa IPA lebih tinggi dari siswa IPS. Kondisi ini berdasarkan wawancara
dan analisis data uji kimia serta mikroskopis, didapat bahwa kondisi tersebut
dimungkinkan karena adanya gangguan pencernaan yg bisa disebabkan oleh pola
makan yang tidak teratur atau gangguan psikologis (stres).
Kata kunci: urin, IPA, IPS
PENDAHULUAN
Setiap manusia selalu melakukan proses ekskresi salah satunya dengan
pengeluaran urine. Tidak diragukan lagi, para siswa pun sering kali harus ijin keluar
kelas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang satu ini. Baik siswa dari kelas IPA, IPS
maupun Bahasa tentunya pernah mengalaminya.
Urine manusia secara normal terdiri dari air 96%, zat padat 4%( terdiri atas
urea 2% dan hasil metabolisme lainnya 2%). Kandungan urine ini dapat
dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya gangguan pada sistem eksresi atau juga
faktor makanan/minuman yang dikonsumsi. Selain itu, pola hidup sehari-hari yang
berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan kandungan urine.
Siswa SMAN 1 Purworejo terbagi menjadi 3 peminatan yaitu IPA, IPS dan
Bahasa. Perbedaan dari ketiga peminatan ini terdapat pada mata pelajaran yang
diperoleh mereka. Salah satu persepsi masyarakat yang kontroversial adalah siswa
IPA lebih rentan terkena stres atau tekanan daripada siswa IPS. Pernyataan ini
berpedoman pada siswa IPA yang memiiki mata pelajaran peminatan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam yang terkesan rumit dan sulit. Sedangkan Siswa IPS
mempunyai pelajaran peminatan Sejarah dan Ilmu Ilmu Sosial yang terkesan
mudah.
Dalam keseharian di lingkungan sekolah yang teramati, dalam bergaul siswa
IPA dan IPS cenderung berbeda. Contohnya pada pengerjaan tugas. Siswa IPA
cenderung memiliki beban tugas yang lebih banyak dan rumit dibandingkan siswa
IPS. Hal ini dapat dimaklumi karena corak pelajaran peminatan IPA adalah pelajaran
yang mutlak dan paten berdasar rumus-rumus dan teori yang tetap. Sedangkan
siswa IPS pada umumnya tidak terbebani dengan tugas dan mata pelajarannya,
karena konsep pelajaran dalam ilmu-ilmu sosial tidak menitikberatkan pada rumus
rumus tertentu.
Karena perbedaan cara belajar itulah, masyarakat secara umum menganggap
siswa IPA adalah siswa yang serius dan tidak begitu gaul dengan masyarakat.
Sebaliknya, siswa IPS dikenal supel dan mudah bergaul. Atas dasar itulah, penulis
ingin meneliti bagaimanakah urine siswa IPA dan siswa IPS di SMAN 1 Purworejo.
Penulis melakukan penelitian menggunakan sampel urine 10 Siswa IPA dan
10 Siswa IPS. Harapannya penelitian ini dapat menemukan fakta yang logis dan
ilmiah untuk memberikan gambaran nyata bagaimana perbedaan pola keseharian
siswa IPA dan IPS berpengaruh terhadap kandungan urine. Semoga penelitian ini
bermanfaat sebagai sumbangsih untuk kebendaharaan kepenulisan ilmiah di
kalangan pelajar di Indonesia.
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METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang dipakai pada kajian urine ini adalah 10 sampel urine siswa IPA
dan 10 sampel urine siswa IPS, larutan fehling A dan larutan fehling B untuk analisis
semi kuantitatif kadar glukosa dalam urine, serta larutan biuret A dan larutan biuret
B untuk menganalisis keberadaan protein dalam urine siswa.
Alat yang digunakan meliputi pH digital untuk mengukur derajat keasaman
urine, mikroskop cahaya, gelas preparat, gelas penutup, pipet tetes, 20 tabung reaksi
beserta rak tabung reaksi, pemanas spiritus, penjepit kayu, dan handphone sebagai
alat detektor warna urine.
Metode Penelitian
Peneitian ini diakukan di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Purworejo pada
tanggal 26-27 Desember 2018. Sampel urin diambil dari 10 siswa IPA dan 10 siswa
IPS. Pada saat pengambilan urin, seluruh probandus dalam keadaan sehat. Dalam
memperoleh data, metode penelitian dilakukan menggunakan uji kimia dan
pengamatan mikroskopik.
1.
Uji Kimia
Uji kimia terdiri atas pengukuran pH urine, uji kadar glukosa dan uji
kandungan protein dalam urine. Uji pH dilakukan dengan meletakkan katoda pH
meter digital ke dalam urine. Kadar glukosa dilihat dengan cara mencampurkan
urine siswa sebanyak 2 mL dengan 5 tetes larutan fehling A dan 5 tetes larutan
fehling B di dalam tabung reaksi. Campuran dihomogenkan kemudian dibakar
hingga hampir mendidih. Segera diamati warna sampel menggunakan handphone
sebagai detektor warna. Selain itu diamati pula keberadaan endapan pada setiap
sampel siswa.
Kadar protein dilihat dengan cara mencampurkan urine siswa sebanyak 2 mL
dengan 5 tetes larutan biuret A dan 5 tetes larutan biuret B di dalam tabung reaksi.
Campuran dihomogenkan, kemudian segera diamati warna sampel menggunakan
handphone sebagai detektor warna. Selain itu, diamati pula keberadaan endapan
pada setiap sampel siswa.
2.
Pengamatan mikroskopik
Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk mengetahui jenis endapan urine.
Pada urine patologis terdapat serat tumbuhan, epitel, benang lendir, cafosfat, dan
asam urat. Sedangkan pada urine normal umumnya hanya didapatkan serat
tumbuhan, cystine, dan leucine. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop
cahaya. Setiap sampel urine dilakukan ulangan pengamatan sebanyak dua kali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh data yang memiliki kecenderungan
terjadi perbedaan antara urine IPA dan urine IPS yaitu dalam pH urine dan
kandungan glukosa. Sedangkan untuk uji protein dan pengamatan mikroskopik
tidak dijumpai perbedaan yang nyata.
1.
pH urine siswa IPA dan IPS
Gambar 1 menunjukan hasil rata-rata pengukuran pH urine siswa IPA dan IPS. Pada
manusia, pH normal urine berkisar antara 4,5 – 8,0. Berdasarkan standar urine
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normal tersebut maka diperoleh data dari kedua puluh urine siswa sebagaimana
disajikan pada gambar 2.

Gambar 1. Grafik derajad keasaman (pH) siswa IPA dan IPS

Gambar 2. Grafik jumlah siswa IPA dan IPS berdasarkan standar urine normal
Berdasarkan hasil pengukuran pH urine (gambar 1.), rata-rata pH urine siswa
IPA lebih tinggi dari siswa IPS dimana rata-rata siswa IPA adalah 8.05 sedangkan
siswa IPS adalah 6.21. Menurut Wilmar dalam Praktikum Urine, Penuntun
Praktikum Biokimia (2000) disebutkan bahwa pH urine normal manusia antara 4,5–
8. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa IPA ada kecenderungan pHnya
lebih tinggi, sedangkan urine siswa IPS memiliki pH urine normal.
Jika diamati satu persatu pH urine siswa IPA dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3. pH urine siswa IPA (LA : Laki-laki IPA; PA: Perempuan IPA)
Pada gambar 3 diamati satu per satu pada siswa IPA terdapat 6 siswa yang
memiliki pH di atas 8 tetapi kurang dari 9. Namun menurut Wahab (1996) kenaikan
pH yang tidak lebih dari 9 masih dapat dianggap normal.
Kenaikan pH urine menjadi lebih basa dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu: 1) konsumsi sayur dan buah-buahan. Beberapa studi menunjukkan
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bahwa urin yang asam berhubungan dengan asupan tinggi protein. Asupan tinggi
protein secara bermakna diketahui dapat menurunkan pH urin melalui peningkatan
konsentrasi ekskresi asam. Pada orang dengan asupan tinggi protein, pH urin
cenderung lebih asam dibandingkan orang yang lebih banyak mengkonsumsi buah
dan sayuran. Bahan makanan tinggi protein pada umumnya merupakan sumber
asam-asam amino sistein dan metionin yang menghasilkan ion hidrogen sehingga
dapat menurunkan pH urin. Sementara itu, banyak mengkonsumsi buah dan
sayuran dapat meningkatkan pH sehingga produksi urin menjadi lebih basa. Hal ini
disebabkan oleh karbonat pada garam-garam alkali yang terkandung dalam buahbuahan dan sayur-sayuran mensuplai banyak magnesium dan kalium yang
menyeimbangkan efek dari ion hidrogen, dan 2) peningkatan cairan asam lambung
(HCl) yang menyebabkan cairan tubuh menyeimbangkan keasamanannya dengan
mengasilkan senyawa yang bersifat basa. Senyawa basa tersebut akan dibuang di
urine yang mengakibatkan urine menjadi basa. Berdasarkan hasil wawancara
kepada sampel siswa dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa asupan sayur
semua siswa masih sama. Umumnya mereka makan besar tiga kali sehari dengan
porsi satu kali makan satu piring nasi, lauk, dan sayur. Hal ini juga diperkuat pada
hasil pengamatan mikroskopik (tabel 2.) yang menunjukkan sedimen apa saja yang
dijumpai pada sampel urine.
Tabel 2. Sedimen pada urine siswa IPA dan IPS
SISWA IPA
SISWA IPS
KODE

pH

SEDIMEN

A1

8,9

Serat tumbuhan

A2

6,8

A3

KODE

pH

SEDIMEN

C1

5,0

Serat tumbuhan

Epitel

C2

7,3

Benang lendir

8,9

Serat tumbuhan, epitel

C3

4,8

A4

7,3

Leucine

C4

7,3

A5

5,7

Serat tumbuhan

C5

5,3

Gumpalan darah, Benang
lendir
Serat tumbuhan, cysteine,
Asam
urat
Benang lendir

A6

8,9

6,4

Serat tumbuhan, benang
lendir

B1

7,9

5,2

Serat tumbuhan, cysteine

B2

8,7

Serat tumbuhan, Benang C6
lendir, Leucine, caoksalat
Serat tumbuhan, benang C7
lender
Serat tumbuhan
D1

5,4

Serat tumbuhan

B3

8,5

Benang lendir, epitel

D2

8,5

Serat tumbuhan

B4

8,9

Benang lendir, epitel

D3

6,9

Serat tumbuhan, epitel

Hasil pengamatan mikroskopik pada tabel 2 menunjukkan bahwa serat
tumbuhan dijumpai baik pada siswa yang memiliki pH urine asam maupun basa.
Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan konsumsi sayur pada siswa masih
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sama sehingga perbedaan konsumsi sayur bukan menjadi penyebab perbedaan
tingkat keasaman (pH) pada urine yang diteliti.
Dari kedua data hasil penelitian ini, yaitu pengukuran pH dan pengamatan
mikroskopik dapat dimungkinkan bahwa penyebab lebih tingginya pH urine pada
siswa IPA disebabkan karena adanya pengeluaran senyawa yang bersifat basa ke
cairan tubuh untuk menetralkan produksi asam yang meningkat di saluran
pencernaan (lambung). Peningkatan produksi asam di lambung ini dapat
disebabkan antara lain oleh pola makan yang tidak teratur sehingga terjadi
gangguan pencernaan, atau dapat pula karena adanya gangguan psikologis yang
mengganggu hormon di lambung. Gangguan hormon ini dapat menyebabkan
peningkatan asam lambung (HCl).
Pada uji protein dan glukosa, semua siswa baik IPA maupun IPS memiliki
urine yang normal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji yang negatif. Hasil positif
pada uji protein ditunjukkan dengan perubahan warna ungu, sedangkan pada uji
glukosa terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata. Pada tabel 3 dan 4,
tidak ada hasil uji yang menunjukkan warna tersebut.
Penelitian yang dilakukan mahasiswa UIN Raden Fatah memperoleh
kesimpulan campuran larutan yang berubah warna menjadi hijau hingga
kekuningan menandakan terdapat <0,5% glukosa dalam urine, kuning menandakan
kandungan glukosa 0,5%-1,0%, jingga menandakan kandungan glukosa 1,0%-2,0%,
dan merah bata menandakan kandungan glukosa urine sebanyak >2,0%.

Gambar 4. Kandungan Glukosa Urine Siswa IPA dan IPS
Dari uji glukosa diperoleh data kandungan glukosa urine siswa IPA lebih
banyak dibanding siswa IPS, Hal ini ditunjukkan dengan warna urine siswa IPA yang
lebih banyak berwarna kuning atau kuning kehijauan (glukosa 0,5 – 1,0%),
sedangkan siswa IPS lebih banyak (3) yang berwarna hijau atau hijau kekuningan
(glukosa < 0,5%). Pada siswa IPA, hanya 1 yang memiliki warna hijau/hijau
kekuningan. Walaupun perbedaan kadar glukosa ini tidak terlalu tinggi namun hal
ini menunjukkan adanya kecenderungan siswa IPA memiliki kadar glukosa lebih
tinggi. Banyaknya kandungan glukosa dalam urine dipengaruhi meningkatnya gula
darah. Kadar glukosa dalam darah yang tinggi menyebabkan proses rearbsorbsi
gukosa oleh tubulus ginjal tidak berjalan maksimal sehingga ada beberapa gukosa
yang lolos penyerapan kemudian masuk ke dalam bagian urine. Berdasarkan hasil
wawancara dengan semua siswa sampel penelitian ini, diperoleh data bahwa tidak
ada siswa yang memiliki riwayat penyakit diabetes. Pada saat pengambilan urine
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pun semua siswa dalam kondisi sehat. Artinya, perbedaan kadar urine tidak
dipengaruhi penyakit yang diderita siswa.

Kode

pH

Tabel 3. Hasil uji protein dan glukosa siswa IPA
Uji Protein
Uji glukosa
Warna

A1

8,9

Mud brown

A2

6,8

Brown

A3

8,9

Mud brown

A4

7,3

Mud

A5

5,7

A6

8,9

B1

7,9

B2

8,7

B3
B4

Kode

endapan
-

warna
Kuning kehijauan

endapan
-

++

Kuning

++

-

Kuning

++

++

Kuning kehijauan

++

+

Kuning

++

-

Kuning kehijauan

-

+

Kuning

+

Grayish brown

-

Hijau keruh

+

8,5

Grayish brown

-

Kuning

-

8,9

Brown

-

Kuning
kecoklatan

+

pH

Dirt brown
Mud brown
Dirt brown

Tabel 4. Hasil uji protein dan glukosa siswa IPS
Uji Protein
Uji Glukosa
Warna

endapan

warna

endapan

C1

5,0

Milk chocolate

+

Coklat tua

+

C2

7,3

Dirt brown

++

Kuning

++

C3

4,8

Grayish brown

+

Coklat muda

+

C4

7,3

Grayish brown

+

Kuning bening

+

C5

5,3

Grayish brown

++

Coklat muda

C6

6,4

Muddy green

+

Hijau kekuningan

+
+
-

C7

5,2

Medium grey

+

Hijau kekuningan

-

D1

5,4

Mud brown

++

Coklat tua

D2

8,5

Medium grey

+
+
+

D3

6,9

Dirt brown

++

Hijau
Kuning

+
+

Berdasarkan pengamatan di atas maka dapat diperoleh hasil bahwa adanya
faktor lain yang menyebabkan adanya peningkatan kadar glukosa pada siswa IPA.
Dilansir dari Kompas.com peningkatan kadar glukosa dalam darah atau urine dapat
disebabkan oleh faktor psikologi, diantaranya stres. Banyaknya kandungan glukosa
dalam urine dipengaruhi meningkatnya gula darah. Ketika stres tubuh akan
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memompa keluar hormon stres(kortisol). Hormon ini mengirim glukosa ke dalam
darah untuk mengubahnya menjadi energi bagi otot. Akibatnya kadar gula darah
akan lebih tinggi. Selain itu, hormon stres membuat pankreas lebih sulit
mensekresikan insulin. Beberapa hormon stres juga dapat menyebabkan resistensi
insulin. Hasilnya tidak ada yang dapat memindahkan glukosa keluar dari darah
sehingga kandungan gula dalam darah meningkat yang kemudian berakibat pada
meningkatnya kadar glukosa dalam urine.
Berdasarkan seluruh hasil kajian urine siswa IPA dan IPS diperoleh bahwa
adanya perbedaan urine pada siswa IPA dan IPS. Dari hasil pengukuran pH,
pengamatan mikroskopik sedimen urine dan uji glukosa mengarah bahwa siswa IPA
memiliki kecenderungan terjadinya gangguan pencernaan dan psikologis.
Gangguan pencernaan ini dapat disebabkan karena pola makan atau dapat pula
karena gangguan psikologis yang menyebabkan gangguan hormon baik pada
hormon pencernaan maupun hormon yang mengatur kadar gula (glukosa).
Gangguan psikologis ini berdasarkan pengamatan keseharian ataupun wawancara
di antaranya dapat disebabkan karena beban pelajaran atau pun perbedaan
aktivitas sehari-hari.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa IPA
berkecenderungan memiliki pH dan kadar glukosa urine yang lebih tinggi dari siswa
IPS. Kondisi ini terjadi dimungkinkan karena adanya pola makan yang tidak teratur
atau gangguan psikologis.
Saran
Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang urine siswa IPA dan IPS yang
memiliki prestasi tinggi, sedang dan rendah, sehingga dapat diketahui seberapa
besar faktor tuntutan prestasi belajar mempengaruhi urine siswa.
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KAJIAN TRADISI KANTONG PLASTIK BERISI AIR DAN CABAI MERAH SEBAGAI
PENGUSIR LALAT
(STUDY OF THE TRADITION OF REPELLING FLIES USING A PLASTIC BAG
CONTAINING WATER AND RED CHILLI)
Elis Setyaningsih1, Trias Wahyu Astuti1, Fitriani Khanifatun S.Si., M.Pd.2
1Siswa SMAN 1 Kendal, Provinsi Jawa Timur, Indonesia
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ABSTRACT
Flies are mechanical vectors that carry pathogens that cause various
diseases. There is a tradition that is believed by the people to repel flies in various food
stalls, putting a plastic bag filled with water that is filled by red chili. This unique
tradition makes researchers intereseted to scintifically proving the truth. The purpose
of this study is to examine the tradition of plastic bags containing water and red chili
as a scientific fly repellent. The method used in this research is experimental research
with group comparison. The independent variables in this study are various types of
water bag to cheat the flies’ eyes. The dependent variable used in this study is the
number of flies that approaching the food. distracting objects affects the number of
flies that avoid the food. The color of the most effective deception object to repel flies
is red chili and red bag. Plastic bags containing red chili can be applied to control flies
naturally and economically.
Keywords: tradition; red chili bag; flies
ABSTRAK
Lalat merupakan vektor mekanis yang membawa patogen penyebab
berbagai penyakit. Tradisi yang dipercaya masyarakat untuk mengusir lalat di
berbagai warung makan adalah dengan meletakkan kantong plastik berisi air yang
diberi cabai merah. Hal unik itulah yang membuat peneliti tertarik untuk
membuktikan secara ilmiah kebenarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengkaji tradisi kantong plastik berisi air dan cabai merah sebagai pengusir lalat
secara ilmiah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen dengan group comparison. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini
adalah berbagai jenis isi kantong air sebagai pengecoh mata lalat. Variabel terikat
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah lalat mendekati makanan.
Terdapat pengaruh variasi benda pengecoh terhadap jumlah lalat yang
menghindari makanan. Warna benda pengecoh yang paling efektif untuk mengusir
lalat adalah cabai merah dan kantong warna merah. Kantong plastik berisi cabai
merah dapat diaplikasikan untuk mengendalikan lalat secara alami dan ekonomis.
Kata Kunci: tradisi; kantong cabai merah; lalat;
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PENDAHULUAN
Lalat merupakan vektor mekanis yang membawa patogen penyebab berbagai
penyakit. Salah satu jenis lalat yang paling sering berada di sekitar kita dan
membawa dampak negatif adalah lalat rumah (Musca domestica) yang dianggap
sebagai vektor kuman kolera, disentri dan tipus abdominalis (1).
Warung makan merupakan tempat makan sederhana yang biasanya menjual
makanan rumahan. Berbagai jenis sumber makanan yang tersedia di warung
dapat mengundang banyak lalat untuk mendekati makanan.
Selama ini berbagai metode pengusiran lalat telah dilakukan, cara cepat yang
paling sering dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan insektisida,
namun penggunaannya sangat tidak disarankan karena berkaitan dengan masalah
resistensi insektisida dan efek merugikan pada manusia, hewan ternak, organisme
lain dan lingkungan. Tradisi atau kebiasaan untuk mengusir lalat yang sering
digunakan di berbagai warung makan adalah dengan meletakkan kantong berisi
air atau kantong air yang diberi cabai merah, seperti yang dilakukan oleh
pengelola warung makan di sekitar Pasar Ngrayudan, Ngawi (Gambar 1).

Gambar 1. Tradisi penggunaan kantong air sebagai pengusir lalat (a) Kantong
bening berisi air (b) Kantong plastik berisi air dan buah cabai
Sistem penglihatan mata lalat sangat baik yaitu mata majemuk yang tersusun
atas mata optik banyak sehingga lalat mempunyai sudut pandang yang lebar (2).
Ketika kantong plastik berisi air diletakkan, air akan membiaskan cahaya. Cahaya
yang datang akan dibelokkan saat cahaya tersebut melewati air. Dengan demikian
bayangan yang muncul juga akan bergeser dari letak objek.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran tradisi kantong plastik
berisi air dan cabai agar dapat menjadi kebenaran ilmiah. Peneliti juga
menggunakan cabai warna oranye dan hijau, untuk mengetahui pengaruh
berbagai warna
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan metode group
comparison. Sampel dalam penelitian ini adalah lalat yang diambil di pasar dekat
lokasi peneliti. Lalat kami ambil secara acak dan dimasukkan ke dalam toples besar
yang diberi makanan beserta kantong plastik perlakuan.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai jenis isi kantong air
sebagai pengecoh mata lalat. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penurunan jumlah lalat mendekati makanan.
Penelitian dimulai dengan menyiapkan 7 stoples besar yang berisi lalat,
makanan lalat, beserta kantong plastik penguji warna pengecoh mata lalat. Semua
kantong plastik diisi air, satu kantong plastik berisi air sebagai kontrol, sedangkan
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6 kantong plastik air lainnya diberi tambahan benda berwarna sebagai pengecoh
mata lalat (cabai merah, cabai oranye, cabai hijau, kantong warna merah, kantong
warna oranye dan kantong warna hijau).
Pengamatan dicek berkala dengan interval waktu 10, 20, 30, 40, 50, 60 menit,
yang diamati dan dihitung jumlah lalat yang hinggap pada makanan. Data yang
diperoleh dikelompokkan dalam tabel kemudian dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan disajikan dalam Tabel jumlah lalat yang hinggap pada
makanan dan deskripsi pengamatan perilaku lalat. Tabel 1 menunjukkan bahwa
kantong plastik berisi air dan kantong plastik berisi air dengan benda pengecoh
dapat membuat lalat menjauhi makanan, dengan tingkat efektifitas yang berbedabeda.
Tabel 1. Jumlah lalat yang hinggap pada makanan

Berdasarkan tradisi yang beredar di masyarakat sekitar pasar Ngrayudan,
kantong plastik berisi air yang diberi cabai merah dipercayai dapat mengusir
lalat. Survei yang telah dilakukan di area Ngawi Jawa Timur menunjukkan banyak
daerah yang mempercayai kantong air berisi cabai dapat mengusir lalat. Oleh
karena itu perlu diteliti secara ilmiah kebenaran tradisi tersebut.
Tabel 1 menunjukkan setelah selang 1 jam, lalat tidak mendekati makanan
pada stoples yang didalamnya terdapat kantong air yang diberi cabai merah. Lalat
berterbangan ke atas atau menuju dinding stoples (Tabel 2). Akibat ilusi optik
refraksi (pembiasan) cahaya pada air dan cabai merah, lalat tampak bingung
sehingga terbang menjauh. Lalat tidak mendekati kantong air yang berisi cabai
merah karena lalat tidak menyukai warna merah. Lalat kurang peka terhadap
warna merah dikarenakan lalat kekurangan pigmen yang sensitif terhadap warna
merah (Gullan and Craston, 1995) (3). Cahaya yang masuk pada kantong air akan
dibiaskan sehingga bayangan yang muncul pada mata lalat akan bergeser dari
letak objek sebenarnya. Struktur mata majemuk lalat menyebabkan lalat tidak
dapat memusatkan perhatian pada sebuah objek tertentu dari lingkungan
sekitarnya.
Kantong plastik air yang diberi cabai merah memberikan hasil yang paling
baik dibanding kantong air yang diberi cabai oranye dan cabai hijau. Masih
terdapat lalat yang hinggap pada makanan atau permukaan kantong pada
perlakuan yang diberi kantong plastik yang berisi air dengan cabai oranye dan
hijau (Tabel 2). Menurut Gullan and Craston, Serangga mempunyai kepekaan
terhadap warna dan pendeteksian perbedaan panjang gelombang cahaya atau
warna(3). Sehingga menyebabkan perbedaan kepekaan lalat terhadap warna
merah, oranye dan hijau.
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Tabel 2. Deskripsi pengamatan perilaku lalat

.

Untuk mendukung hasil kesimpulan sementara bahwa warna yang berperan
sebagai benda pengecoh mata lalat, maka peneliti menggunakan benda berwarna
lain yang berupa kantong kecil yang diberi zat warna (merah, oranye dan hijau)
yang dimasukkan ke dalam kantong plastik air. Hasil pengamatan Tabel 1 dan 2
menunjukkan bahwa kantong plastik air yang diberi benda pengecoh berupa
kantong pewarna merah memberikan hasil terbaik dalam mengusir lalat
dibanding kantong pewarna oranye dan hijau. Kombinasi pembiasan cahaya
melewati air dan refraksi warna dapat digunakan sebagai benda pengecoh lalat
secara alami. Penelitian tersebut menjawab dugaan bahwa faktor warnalah yang
mempengaruhi lalat menjauhi makanan, bukan dari jenis bahan pengecoh.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Terdapat pengaruh variasi benda pengecoh berupa cabai merah, cabai
oranye, cabai hijau, kantong warna merah, oranye dan hijau terhadap jumlah lalat
yang menghindari makanan.
Warna benda pengecoh yang paling efektif untuk mengusir lalat adalah cabai
merah dan kantong warna merah. Faktor warnalah yang mempengaruhi lalat
menjauhi makanan, bukan dari jenis bahan pengecoh.
Tradisi masyarakat desa Ngrayudan mengenai kantong plastik berisi air dan
cabai merah dapat mengusir lalat dapat dibuktikan secara ilmiah
Saran
Bagi pemilik warung makan dapat mengaplikasikan kantong plastik berisi
cabai merah atau benda warna merah untuk pengendalian lalat secara alami dan
ekonomis.
Perlu dilakukan penelitian lanjut tentang jarak yang ditakuti lalat terhadap
kantong plastik yang berisi air dengan cabai merah.
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