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Analisis Program Pembelajaran Kampung Sinau Upaya 

Peningkatan Kompetensi Pelajar Ekonomi Kurang Mampu 

 

ABSTRAK 

Kampung Sinau merupakan sebuah program pembelajaran gratis bagi pelajar dari 

keluarga ekonomi kurang mampu di Kelurahan Cemorokandang Kota Malang. Sistem 

pembelajaran yang diterapkan unik, meliputi bimbingan belajar, pelatihan kesenian serta 

penanaman nilai moral dan sosial. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis 

pengaruh pembelajaran berbasis social skill, creativity, dan hard skill terhadap 

kompetensi pelajar Kampung Sinau.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil wawancara dengan 

informan ( guru, siswa dan orang tua siswa) digunakan untuk memperkuat analisis hasil 

penelitian. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengamatan. Analisis data 

menggunakan model Miles dan Huberman. Tahap analisis data mencakup data 

reduction, data display, dan verification. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah belajar di Kampung Sinau terdapat 

peningkatan kompetensi yang berbeda dari pelajar SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Pelajar Sekolah Dasar 

mengalami peningkatan kompetensi khususnya dalam aspek hard skill,  hal ini terbukti 

dari nilai raport yang meningkat. Berbeda dengan pelajar dari jenjang Sekolah 

Menengah Pertama yang mengalami peningkatan kompetensi dalam aspek creativity, hal 

ini terbukti dengan banyaknya pagelaran seni yang diikuti. Sedangkan untuk pelajar 

Sekolah Menengah Atas, perkembangan kompetensi relatif merata.  

Kata kunci : social skill, creativity, kompetensi 
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PENDAHULUAN 

 

Di era persaingan global, individu unggul adalah individu yang mempunyai 

keunggulan kompetensi, terutama kompetensi berfokus pada social skill, creativity, hard 

skill. Kompetensi dapat dibentuk melalui program bimbingan belajar. Di kota Malang, 

program bimbingan belajar gratis masih jarang ditemukan. Hal ini disebabkan belum 

banyaknya pihak yang tergerak untuk mendirikan program sosial yang bergerak pada 

bidang pendidikan. Jika ada, bimbingan gratis tersebut masih belum mendukung situasi 

belajar yang kondusif. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik menjadi penyebab utama 

terbatasnya program pendidikan gratis. Selain itu ketersediaan fasilitas yang mendukung 

juga sangat minim, sehingga peserta didik tidak bisa belajar dengan baik. Fasilitas yang 

dimaksud adalah tempat (ruangan) untuk belajar, sarana dan prasarana untuk belajar, serta 

fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka 

proses belajar akan terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

“Kampung Sinau” merupakan salah satu program pendidikan sukarela yang 

berada di Kelurahan Cemorokandang, Kota Malang. Kampung Sinau memberikan 

bimbingan belajar secara gratis kepada pelajar dari keluarga ekonomi kurang mampu 

yang berada di RT 04 RW 04 Kelurahan Cemorokandang. Kampung Sinau dipelopori 

oleh seorang pemuda di Kelurahan Cemorokandang. Para anggota program “Kampung 

Sinau” meliputi pelajar SD, SMP dan SMA. Tujuan didirikannya Kampung Sinau adalah 

untuk memberikan tambahan pelajaran bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, 

sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar para siswa.  

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“bagaimana pengaruh pembelajaran yang berbasis social skill, creativity, dan hard skill 

terhadap kompetensi pelajar Kampung Sinau dari keluarga ekonomi kurang mampu”. 

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis program pembelajaran  Kampung Sinau 

terhadap peningkatan kompetensi pelajar.   

Objek dalam penelitian ini meliputi program pembelajaran yang berbasis social 

skill, creativity, dan hard skill. Di Kampung Sinau social skill diimplementasikan melalui 

penanaman etika (nilai-nilai moral) dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. 

Kreativitas diterapkan dengan adanya pelatihan seni budaya, seperti pembelajaran 

melukis, drama, seni tari, musik tradisional, dan pembuatan topeng. Sedangkan 

pembelajaran hard skill diimplementasikan melalui bimbingan belajar  mata pelajaran 

sekolah.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kompetensi 

Menurut Bergerhenegouwen (1997) kompetensi merupakan hal yang paling sulit 

ditiru, karena karakteristiknya yang memang berbeda dan spesifik bagi masing-masing 

individu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Munro dan Andrews (1994) menegaskan, di 

era hiper kompetitif berbasis pengetahuan seperti yang terjadi sekarang ini, kompetensi 

merupakan aset utama perusahaan sebagai sumber untuk membangun dan meraih 

keunggulan bersaing secara berkelanjutan.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, hasil penelitian Spencer dan Spencer 

(1993) yang dilakukan lebih dari 20 tahun, berhasil mengidentifikasi enam dimensi atau 

kluster kompetensi yang mampu mem-prediksi perilaku dan kinerja unggul individu. Ke 

enam kluster kompetensi tersebut meliputi kompetensi berprestasi (achievement and 

action), kompetensi pelayanan (helping and human services), kompetensi mempengaruhi 

(the impact and in-fluence), kompetensi manajerial (managerial), kompetensi kognitif 

(cognitive), dan kompetensi efektivitas diri (personal efeectiveness). 

 

2. Social Skill (Keterampilan Sosial) 

Social Skill yang dikemukakan oleh Sjamsuddin dan Maryani (2008:6) yakni 

suatu kemampuan atau kecakapan yang tampak dalam tindakan yaitu mampu mencari, 

memilah dan mengolah informasi, mampu mempelajari hal-hal baru untuk memecahkan 

masalah sehari-hari, memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, 

saling menghargai, berbagi secara positif dan mampu bekerjasama dengan orang lain 

yang majemuk, mampu mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi 

dengan perkembangan masyarakat global. 

Indikator yang dapat diamati dari berkembangnya keterampilan sosial 

dinataranya (1) Mampu bekerja sama, hal ini tercermin dari memberikan kesempatan 

kepada orang lain di dalam kelompok untuk sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban 

yang sama, membiasakan anggota kelompok untuk saling menghormati, berbagi dan 

berpandangan positif kepada anggota yang lain. (2) Belajar mengontrol diri dan 

pimpinan, untuk terciptanya suasana yang harmonis antara anggota kelompok, maka 

perlu dibuat aturan main. Ada penugasan, peran dan kewenangan untuk mencapai tujuan 

bersama. (3) Tukar menukar pendapat, kebiasaan mengeluarkan pendapat dapat 

memupuk jiwa pemberani dan siap menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu 

berbeda dengan dirinya.  
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Keterampilan sosial merupakan esensi dari penampilan sukses di bidang 

akademik dan dalam kehidupan (Eldar & Ayvazo, 2009:1). Anak dengan keterampilan 

sosial yang baik akan bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya dan mampu 

cepat beradaptasi dengan keadaan serta tidak tergantung pada orang-orang sekitarnya 

(Jurevicience dkk, 2012:42-52). Oleh karena itu keterampilan sosial merupakan salah satu 

aspek perkembangan yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan seorang 

anak. Anak dengan keterampilan sosial yang baik mengalami depresi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan anak berketerampilan sosial rendah (Deniz dkk, 2009:881-888). 

Dari  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  didapat  hasil bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara keterampilan sosial anak dengan kemampuan 

mengatasi masalah,  mengatasi stress, kemampuan regulasi emosi, kontrol diri, 

kepercayaan sosial, mengatasi kecemasan dan kemampuan berkomunikasi dengan 

lingkungan (Arslan dkk, 2011; Al-Ali dkk, 2010). 

 

3. Creativity (Kreativitas) 

Menurut Munandar (1985), kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada. 

Kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan  akan  

perwujudan  diri  (aktualisasi  diri)  dan  merupakan  kebutuhan paling tinggi bagi 

manusia (Maslow, dalam Munandar, 2009). Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal 

yang baru, tetapi juga dapat berupa gabungan (kombinasi)  dari  hal-hal  yang  sudah  

ada  sebelumnya. 

Guilford (dalam Munandar, 2009) menyatakan kreativitas merupakan 

kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-macam alternatif 

jawaban terhadap suatu persoalan, yang sama benarnya   Sedangkan   menurut   

Rogers   (dalam   Zulkarnain,   2002), kreativitas merupakan kecenderungan-

kecenderungan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya.  

Ciri-ciri pribadi kreatif menurut Munandar (1999) adalah imajinatif, mempunyai 

prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berfikir, senang berpetualang, penuh 

energi, percaya diri, bersedia mengambil resiko, berani dalam pendirian dan keyakinan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas pada dasarnya 

adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan relatif berbeda 

dari yang ada, berdasarkan data yang ada kreativitas mencerminkan kelancaran, 
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fleksibilitas, orisinalitas dalam berpikir dan kemampuan menguraikan. Secara tidak 

langsung akan membentuk kompetensi dalam diri individu. 

 

4. Hard Skill 

Hard skills merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya (Sailah, 2008). Hardskill 

merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu, 

contoh: insinyur mekanik membutuhkan keterampilan bekerja dengan permesinan, 

programmer harus menguasai teknik pemrograman dengan bahasa tertentu 

(Arhamuwildan,2012). Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya perilaku seseorang ( Notoatmodjo, 2007).  

Menurut Bloom (1956), ada enam tingkatan pengetahuan. Pertama, tahu (know) 

diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, 

memahami (comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Ketiga, menerapkan (application) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya. Keempat, 

analisa (analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke 

dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada 

kaitannya satu sama lainnya. Kelima, sintesa (synthesis) menunjukkan kepada suatu 

kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesa adalah kemampuan untuk menyusun 

formulasi-formulasi yang ada. Keenam, evaluasi (evaluation) berkaitan dengan 

kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek atau materi. 

Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

Sesuai dengan pendapat tersebut, diketahui bahwa Hard Skill menjadi basis 

utama pembentukan kompetensi. Hard Skill yang mapan, yang sesuai dengan bidang 

keahlian masing-masing. Keterampilan keras yang terbentuk dengan baik akan 

membentuk kompetensi yang sesuai. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil wawancara 

dengan informan (pembimbing, pelajar dan orang tua) digunakan untuk memperkuat 

analisis hasil penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Sinau, jalan 
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Simpang Untung Sudiro, Cemorokandang RT 04 RW 04, Kota Malang.  Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yakni observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan selama bulan Pebruari 2017 sampai dengan 

April 2017. Pengamatan dilakukan terhadap social skill, tingkat creativity 

dan hard skill siswa. Data wawancara bersumber dari para informan meliputi 

pelajar, orang tua dan pembimbing. Pemilihan sampel pelajar didasarkan atas 

kemampuan ekonomi keluarga yakni para pelajar dengan pekerjaan orang tua 

sebagai buruh kasar. Atas dasar teknik tersebut terpilih 60 pelajar sebagai 

informan, yakni 37 pelajar SD, 12 pelajar SMP dan 11 pelajar SMA. Selain 

wawancara dan observasi, dokumentasi kegiatan pembelajaran Kampung 

Sinau juga membantu memperkuat analisis hasil penelitian. Dokumentasi 

tersebut berupa rekaman wawancara, foto dan dokumen kegiatan lainnya yang 

mendukung proses penelitian. 

Pengukuran penelitian berasal dari tiga variabel yang meliputi social skill, 

creativity dan hard skill. Variabel social skill bersumber dari kemampuan komunikasi, 

interaksi, dan kerja sama dengan orang lain. Aspek creativity dilihat dari keterampilan 

kesenian pelajar dan hard skill bersumber dari nilai raport sekolah. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data model analisis interaksi Miles dan Huberman. 

Komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi 

data, sajian data dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.  

Metode pengumpulan data bersumber dari beragam cara seperti observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan diproses melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan (Miles and Huberman, 1994).  Pada penelitian ini proses pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada metode 

observasi, peneliti melakukan pengamatan selama tiga bulan yang dimulai pada bulan 

Pebruari sampai April 2017. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan 

kegiatan para pelajar di Kampung Sinau. Metode wawancara dilakukan terhadap tiga 

informan, yakni pelajar, orang tua dan pembimbing. Data hasil wawancara berbentuk 

catatan dan rekaman.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan 

Huberman, 1994). Pada penelitian ini, tahap reduksi diawali dengan memilih sejumlah 

data dari hasil wawancara dan pengamatan yang mendukung dan membuang beberapa 
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datang yang tidak relevan. Dari semua data yang didapat terpilih 60 hasil wawancara 

dengan pelajar dan orang tua serta 16 kali pengamatan dalam tiga bulan.  

Penyajian  data adalah sekumpulan  informasi  yang tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada 

penelitian ini, hasil observasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi tanggal 

pengamatan, tempat pengamatan serta hasil temuan.. Metode wawancara ditampilkan 

dalam bentuk tabel yang berisi keterangan tentang informan dan peningkatan 

kompetensi. Selain itu pada tabel hasil wawancara juga dibedakan berdasarkan 

kategori pendidikan, yakni SD, SMP dan SMA 

Penarikan kesimpulan berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban 

atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan didasarkan atas tiga metode 

yang dilakukan, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari tiga metode yang 

dilakukan dapat diambil satu kesimpulan yang berasal dari hasil keseluruhan reduksi 

data. Kesimpulan tersebut terdiri dari peningkatan kompetensi masing-masing pelajar 

dari tingkat pendidikan yang berbeda, yaitu SD, SMP dan SMA. 

 

HASIL 

1. Identifikasi Kampung Sinau 

”Kampung Sinau” merupakan program pembelajaran gratis bagi para pelajar 

yang berlokasi di jalan Simpang Untung Sudiro, Cemorokandang RT 04 RW 04, Kota 

Malang. “Kampung Sinau” didirikan oleh para pemuda yang bertujuan menciptakan 

kegiatan yang positif, meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran akan pentingnya 

pendidikan. Peserta “Kampung Sinau” terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA. Setiap 

program pengajaran dibimbing langsung oleh para volunteer  yang terdiri dari para 

mahasiswa dan anggota komunitas Kota Malang. Komunitas yang berpartisipasi dalam 

memberikan bimbingan dan pelatihan meliputi “Sahabat Komunitas”, “Sipudak”, “Enam 

Dua Project”, “Serikat Mural Surabaya”, “Ngalam Community”, “Blero”. Program 

pembelajaran yang diberikan meliputi bimbingan belajar, pelatihan kesenian, dan 

penanaman nilai moral serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Bimbingan 

belajar diberikan kepada para peserta untuk menunjang pembelajaran di sekolah, 

pengerjaan tugas dan persiapan ujian. Program kesenian meliputi pelatihan melukis, 

menggambar, menari, teater, membuat topeng dan memainkan alat musik tradisional. 

Selain itu penanaman nilai moral dilakukan dengan cara pemberian arahan secara 

langsung berupa nasehat serta melatih kemampuan berinteraksi melaui belajar kelompok.  
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Wawancara dilakukan kepada tiga informan yang mendukung yaitu  pelajar, 

pembimbing, dan orang tua. Wawancara dimulai dengan bertanya kepada siswa, 

pembimbing dan orang tua siswa mengenai perubahan social skill, creativity dan 

hardskill pelajar setelah belajar di “Kampung Sinau”. Dokumentasi didapatkan melalui 

rekaman hasil wawancara, foto dan dokumentasi lainnya. 

 

2. Karakteristik peserta “Kampung Sinau”  

Pada awal penelitian tepatnya bulan Pebruari, peserta ”Kampung Sinau” 

berjumlah 106 yang terdiri dari 64 siswa pelajar SD, 23 pelajar SMP dan 19 pelajar SMA. 

Pelajar tersebut berasal dari beberapa SD Negeri di Cemorokandang,  Madrasah 

Tsanawiyah di daerah Cemorokandang, dan SMKN 09 Malang. Dalam penelitian ini 

tidak semua peserta “Kampung Sinau” menjadi partisipan dalam penelitian. Partisipan 

dipilih dari keluarga ekonomi kurang mampu. Berikut daftar kondisi ekonomi peserta 

“Kampung Sinau” yang ditinjau dari pekerjaan orang tua.  

Tabel 1. 

Pekerjaan Orang Tua siswa 

Klasifikasi  Jumlah Pekerjaan orang tua 

Pelajar SD 37 Buruh pabrik, buruh tani, pedagang kecil dan buruh 

bangunan 

 11 PNS 

 16 Karyawan perusahaan 

Pelajar SMP 12 Buruh pabrik, buruh tani, pedagang kecil dan buruh 

bangunan 

 4 PNS 

 7 Karyawan perusahaan 

Pelajar SMA 11 Buruh pabrik, buruh tani, pedagang kecil dan buruh 

bangunan 

 8 Karyawan perusahaan 

 

Berdasarkan data di atas  terpilih 60 partisipan dari keluarga ekonomi kurang 

mampu terdiri dari 37 pelajar SD, 12 pelajar SMP dan 11 pelajar SMA, dengan pekerjaan 

orang tua sebagai buruh tani, buruh pabrik, pedagang kecil dan buruh bangunan.  
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3. Hasil yang dicapai 

Data penelitian diperoleh dari tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, 

wawancara dan dokumentasi, berikut hasil temuan data penelitian: 

 

a. Hasil Observasi 

Pada hasil observasi (lampiran), terdapat hasil temuan yang berbeda mengenai 

peningkatan kompetensi pelajar SD, SMP, dan SMA. Pelajar SD mengalami peningkatan 

nilai raport yang signifikan, hal tersebut didasarkan pada observasi pada acara evaluasi 

hasil belajar. Berbeda dengan pelajar SMP yang mengalami peningkatan kompetensi 

dalam hal creativity, hal tersebut dibuktikan dengan hasil karya pada acara pelatihan 

kesenian yang lebih beragam dan kreatif. Selain itu, semenjak belajar di Kampung Sinau 

banyak pelajar SMP yang mahir menari dan bermain alat musik tradisional. Di lain sisi, 

pelajar SMA mengalami peningkatan kompetensi di tiga bidang yang diamati, hal itu 

terbukti dengan nilai raport, kemampuan kesenian dan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain yang sama-sama meningkat.  

 

b. Hasil Wawancara dengan Pelajar 

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap 60 sampel terpilih. Hasil wawancara 

(lampiran) diketahui adanya perbedaan peningkatan kompetensi pelajar SD, SMP, dan 

SMA. Pelajar SD mengalami peningkatan kompetensi terbesar pada aspek hard skill. 

Sebanyak 35 pelajar dari 37 siswa mengalami peningkatan nilai raport setelah belajar di 

Kampung Sinau.  Selain itu kompetensi pelajar dalam aspek creativity juga mengalami 

peningkatan, para pelajar SD sudah mampu menghasilkan karya seni yang meliputi seni 

lukis dan menggambar. 

Pelajar SMP mengalami peningkatan kompetensi tertinggi dalam aspek creativity. 

Hal ini terbukti dengan sebanyak 11 pelajar  atau 90 % siswa terampil dan kreatif dalam 

menampilkan hasil karya seni setelah belajar di Kampung Sinau. Kompetensi pelajar 

SMA mengalami peningkatan yang relatif seimbang dari aspek social skill, creativity dan 

hard skill. Hal ini terbukti dari hasil wawancara, sebanyak  9 pelajar memiliki social skill 

dan kemampuan kesenian yang baik. Kompetensi dari aspek hard skill juga meningkat, 

sebanyak 8 pelajar mengalami peningkatan nilai raport setelah belajar di kampung sinau.  

 

c. Hasil Wawancara dengan Orang Tua 

Dari hasil wawancara (lampiran)  yang bersumber dari informan yakni orang tua 

pelajar, sebanyak 45% atau 17 orang tua pelajar SD mengatakan anaknya patuh dan suka 
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membantu orang tua setelah belajar di Kampung Sinau, sedangkan 35% orang tua pelajar 

mengatakan bahwa tidak ada perubahan kepatuhan pelajar setelah belajar di “Kampung 

Sinau”. Peningkatan kompetensi terbesar berasal dari aspek hard skill, hal itu sesuai 

dengan pengakuan orang tua pelajar. Sebanyak 95 % orang tua mengatakan ada 

peningkatan nilai raport pelajar SD setelah belajar di ”Kampung Sinau. Selain itu 

peningkatan juga terdapat pada aspek creativity, sebanyak 60 % orang tua mengatakan 

ada peningkatan kemampuan kesenian setelah belajar di Kampung Sinau.  

Berdasarkan keterangan para orang tua pelajar SMP, peningkatan kompetensi 

terbesar berasal dari aspek creativity. Sebanyak 80% orang tua pelajar SMP mengatakan 

anaknya menjadi lebih kreatif dan sering ikut pagelaran seni setelah belajar di “Kampung 

Sinau”. Selain itu pelajar SMP juga mengalami peningkatan kompetensi pada aspek hard 

skill. Sebanyak 75 % orang tua mengatakan bahwa nilai raport sekolah meningkat setelah 

belajar di Kampung Sinau. Hanya saja, kondisi social skill pelajar SMP masih belum 

sepenuhnya baik. Hal ini ditandai dari 12 orang tua yang diwawancarai  hanya 40 % yang 

menyatakan anaknya penurut dan suka membantu orang tua setelah belajar di Kampung 

Sinau, sedangkan sisanya masih perlu bimbingan lebih. 

Peningkatan kompetensi pada pelajar SMA relatif seimbang, hal ini juga 

didukung oleh pernyataan orang tua. Peningkatan terjadi pada aspek social skill,  

sebanyak 80% pelajar sering membantu dan mematuhi perintah orang tua. Selain itu pada 

aspek creativity, sebanyak 80% orang tua mengatakan bahwa pelajar SMA  mengalami 

peningkatan keahlian kesenian seperti membuat topeng, menari dan bermain alat musik 

tradisional. Pada aspek hard skill, 75 % orang tua mengatakan bahwa terdapat 

peningkatan nilai raport para pelajar SMA setelah belajar di Kampung Sinau. 

 

d. Hasil Wawancara dengan Pembimbing (Guru)   

Sebagai usaha untuk mendapatkan keterangan tambahan, peneliti j u g a  

menetapkan  para pembimbing program pembelajaran sebagai informan. 

Berdasasrkan hasil wawancara dengan para pembimbing, peneliti mendapatkan hasil 

yang sama, yakni terdapat perbedaan tingkat kompetensi pelajar SD, SMP, dan SMA. 

Menurut keterangan para pembimbing, pelajar SD mengalami peningkatan 

kompetensi tertinggi pada aspek hard skill. Berikut diketahui penyebab pelajar SD 

mengalami peningkatan kompetensi tertinggi pada aspek hard skill: 

1. Pelajar SD rajin mengikuti program pembelajaran 

Program bimbingan belajar di Kampung Sinau dilaksanakan selama lima hari 

dalam satu minggu. Tepatnya dimulai pada hari Minggu hingga Jumat, pada pukul 
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18.00 WIB. Program pembelajaran dilakukan di teras pendiri “Kampung Sinau” 

maupun ruang belajar. Dibandingkan pelajar SMP dan SMA, siswa SD lebih rajin 

mengikuti program bimbingan belajar setiap harinya. Para pelajar tidak hanya 

mendapat bimbingan mengenai mata pelajaran sekolah, tetapi juga mendapat 

bimbingan untuk mengerjakan tugas sekolah serta mengerjakan soal soal untuk 

persiapan ujian.  

2. Pelajar SD lebih muda dibina 

Pembimbing menyatakan bahwa mengajar anak SD lebih mudah dibanding 

anak SMP. Hal ini dikarenakan pelajar SD memilki tingkat apresiasi yang lebih 

tinggi. Selain itu jika berbuat kesalahan, cukup dengan satu kali nasehat para pelajar 

SD sudah mau mendengarkannya. 

Berdasarkan keterangan para pembimbing, pelajar SMP memilki peningkatan 

keahlian kesenian yang tinggi dibanding pelajar SD dan SMA. Berikut beberapa 

penyebab pelajar SMP memiliki peningkatan keahlian kesenian yang tinggi 

1. Tingkat kreativitas 

Menurut para pembimbing, tingkat kreativitas pelajar SMP sangat tinggi. 

Para pelajar suka membuat karya seni seperti lukisan, topeng, kolase berdasarkan 

imajinasi diri sendiri. Selain itu saat diberikan pelatihan memainkan alat musik 

tradisional, pelajar SMP juga sering memainkan lagu-lagu selain lagu yang diajarkan 

seperti lagu yang sedang terkenal saat itu. 

2. Rasa ingin tahu yang besar 

Berdasar pernyataan pembimbing, para pelajar SMP memilki rasa ingin tahu 

yang besar. Para pelajar aktif bertanya saat berlatih kesenian, dan mencari informasi 

dari sumber lain seperti buku di perpustakaan “Kampung Sinau” 

Menurut pembimbing, para siswa SMP merupakan karakteristik pelajar yang 

memiliki social skill kurang baik. Hal ini terbukti dari beberapa sikap yang 

ditunjukkan, meliputi: 

1. Tidak menghargai pendapat teman 

Saat teman melakukan kesalahan, pelajar SMP sering mengejek teman 

lainnya. Apabila tidak setuju dengan pendapat teman, para pelajar SMP 

cenderung memaksa kehendak sendiri 

2. Bergurau saat pembelajaran 

Saat menerima pembelajaran maupun pelatihan, pelajar SMP masih sering 

ramai dan tidak mendengarkan penjelasan guru.  

3. Individual 
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Para pelajar SMP tidak suka bekerja sama, sikap egois masih tinggi. 

 

Berbeda dengan pelajar SD dan SMP, pelajar SMA cenderung mengalami 

peningkatan kompetensi yang seimbang. Tingkat social skill pelajar lebih baik, 

kemampuan kesenian meningkat dan kompetensi hard skill juga meningkat. Berikut 

beberapa penyebab keseimbangan peningkatan kompetensi pada pelajar SMA: 

1. Tingkat kedewasaan 

Pelajar SMA mayoritas terdiri dari remaja yang sudah memasuki masa 

dewasa awal, sehingga mampu mengatur keperluan diri sendiri. Pelajar SMA juga 

sudah mampu mengontrol emosi dengan baik serta menghormati orang lain. 

2. Pengalaman 

Pelajar SMA pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan 

pelajar SD dan SMP. Dari hasil pengalaman tersebut bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kreativitas pelajar.  

 

PEMBAHASAN 

1. Kompetensi Pelajar dari Aspek Creativity 

Terdapat perbedaan kompetensi pelajar Kampung Sinau dari segi aspek 

creativity.  Salah satu indikator tingkat kreativitas pelajar Kampung Sinau bisa dilihat dari 

hasil karya seni siswa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Faringga Dewi 

Kumala Sari (2011) menyatakan bahwa dalam berolah seni, kreativitas siswa dapat 

dipancing dan dibangun melalui kegiatan yang merangsang imajinasi, pengalaman 

langsung, benda-benda seni, pengalaman pribadi, dan salah satunya adalah dengan media 

yang tepat dan efektif . Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti di Kampung Sinau. Penelitian ini  juga menyatakan bahwa di Kampung sinau 

aspek creativity pelajar berhubungan dengan pelatihan kesenian yang diberikan.  

Berdasarkan hasil observasi selama tiga bulan dan hasil wawancara, kompetensi 

pelajar SMP di Kampung Sinau sangat meningkat dalam aspek creativity . Peningkatan 

creativity dapat diketahui saat para pelajar dapat menggunakan ide-ide kreatif dalam 

melukis, membuat topeng tradisional, dan membuat karya origami. Selain itu berdasarkan 

wawancara dengan pembimbing yang menyatakan bahwa setelah belajar di Kampung 

Sinau, mayoritas pelajar SMP mahir dalam bidang kesenian. Keunikan dari penelitian ini 

yaitu adanya perbedaan tingkat kreativitas antara pelajar SD, SMP, dan SMA. Kreativitas 

pelajar SMP lebih tinggi dibandingkan dengan kreativitas pelajar SD dan SMA. Hal 

tersebut dikarenakan pelajar SMP memiliki rasa keingintahuan yang cukup besar dan 
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menyukai hal-hal baru. Pelajar SMP di Kampung Sinau lebih tertarik terhadap kesenian. 

Hal tersebut mendorong pelajar SMP lebih kreatif untuk menciptakan karya seni dan 

mengaplikasikan dalam bentuk hasil karya dan pagelaran seni. 

 

2. Kompetensi Pelajar dari Aspek Hard Skill 

Terdapat perbedaan tingkat kompetensi pelajar SD, SMP dan SMA di Kampung 

Sinau dari aspek hard skill. Kompetensi pelajar dalam aspek hard skill dapat dilihat dari 

nilai raport, semakin tinggi hard skill seorang pelajar semakin tinggi pula nilai raport 

sekolahnya. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida 

Nuryana dan Triwahyudiyanto (2012). Penelitian tersebut menyatakan bahwa hardskill 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di 

Kampung Sinau, di mana program pembelajaran berbasis hard skill mampu 

meningkatkan kompetensi para pelajar. Berdasarkan hasil observasi selama tiga bulan, 

program pembelajaran yang dilakukan di Kampung sinau mampu membantu para pelajar 

untuk mendapatkan nilai raport yang meningkat. 

Keunikan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan tingkat perubahan hard 

skill pelajar  di Kampung Sinau. Tingkat perubahan hard skill pelajar SD lebih tinggi 

dibandingkan hard skill pelajar SMP dan SMA. Hal ini diperkuat dengan fakta dari hasil 

wawancara dengan pelajar. Hasil wawancara tersebut menyatakan 35  siswa dari 37 

pelajar SD mengalami peningkatan nilai raport. Hal ini juga didukung dari pernyataan 

orang tua, di mana sebanyak 95 % orang tua pelajar mengatakan bahwa ada peningkatan 

nilai raport pelajar SD setelah belajar di ”Kampung Sinau.  

Peningkatan hard skill tersebut disebabkan oleh tingginya minat pelajar SD untuk 

belajar di Kampung Sinau. Pelajar SD rajin mengikuti bimbingan belajar mengenai 

semua mata pelajaran akademik. Selain itu, para pelajar SD juga rajin mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh para guru. Tidak itu saja, pelajar SD juga senang jika mendapatkan 

pujian dan apresiasi saat nilai sekolah bagus, sehingga mendorong mereka untuk lebih 

giat belajar. Hard skill sangatlah penting untuk dikembangkan, karena kemampuan 

seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar salah satunya 

ditentukan oleh hard skill yang dimiliki. Seseorang tidak mungkin bisa membuat sebuah 

alat yang berguna jika tidak mengetahui cara pembuatan, tujuan, dan kegunaan alat 

tersebut. Seseorang tidak mungkin mampu memperbaiki sesuatu jika tidak tahu apa yang 

sedang perbaiki. Oleh karena itu, program pembelajaran yang ada di Kampung Sinau 

dibuat secara khusus untuk meningkatkan hard skill para pelajar yang sudah didapatkan 

di sekolah.  
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3. Kompetensi Pelajar dari Aspek Social Skill 

Terdapat perbedaan mengenai peningkatan kompetensi pelajar Kampung Sinau 

dari aspek social skill. Berdasarkan hasil observasi, perbedaan tingkat social skill tersebut 

berdasarkan jenjang pendidikan. Penelitian tentang social skill pelajar pernah dilakukan 

oleh Risma (2014), penelitian tersebut menyatakan bahwa  terdapat pengaruh signifikan 

antara model pembelajaran terhadap keterampilan sosial siswa. Hasil dari penelitian 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Kampung Sinau. Keterampilan sosial 

pelajar Kampung Sinau dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat 

kedewasaan, dan jenjang pendidikan. Pada penelitian di Kampung Sinau, peningkatan 

keterampilan sosial tertinggi terdapat pada pelajar tingkat SMA. Hal tersebut terbukti dari  

hasil wawancara dengan orang tua, sebanyak 80% pelajar sering membantu dan 

mematuhi perintah orang tua.  

Pelajar SMA lebih menghargai pendapat teman dan mampu bekerja sama dengan 

baik. Keterampilan sosial yang tinggi di tingkat SMA dikarenakan pelajar SMA berada 

pada masa transisi dari masa remaja menjadi dewasa awal. Hal tersebut mempengaruhi 

pola pikir pelajar SMA, sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan 

baik. Selain itu pelajar SMA juga telah memahami kehidupan berorganisasi di sekolah, 

seperti OSIS. Program pembelajaran di Kampung Sinau secara tidak langsung juga turut 

membentuk keterampilan sosial para pelajarnya, dengan sistem pembelajaran 

berkelompok, saling berinteraksi dengan pelajar yang lain, bekerja sama dalam 

kelompok, komunikasi, seta pembelajaran yang menyenangkan membuat para pelajar 

juga belajar bagaimana cara bekerja sama dengan baik. Melalui penelitian di Kampung 

Sinau ini pengendalian diri berhubungan dengan kemampuan remaja dalam 

mempertahankan keterampilan sosial, serta memahami keterampilan sosial untuk 

diarahkan kepada tindakan-tindakan positif. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut bahawa program pembelajaran Kampung Sinau mampu meningkatkan 

kompetensi pelajar dari keluarga ekonomi kurang mampu. Pelajar tersebut mengalami 

peningkatan kompetensi dalam berbagai aspek yang meliputi social skill, creativity, dan 

hard skill. Terdapat peningkatan kompetensi yang berbeda antara pelajar SD, SMP, dan 

SMA setelah belajar di Kampung Sinau. Berdasarkan hasil observasi selama tiga bulan, 

kompetensi pelajar SD sangat meningkat dalam aspek hard skill . Hal itu juga didukung 
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dari hasil wawancara dengan para pelajar, sejumlah 35 pelajar dari 37 siswa mengalami 

peningkatan nilai raport. Hasil tersebut juga diperkuat dengan 95 % orang tua pelajar SD 

yang menyatakan ada peningkatan nilai raport. Selain itu berdasarkan wawancara dengan 

pembimbing juga menyatakan bahwa mayoritas pelajar SD mengalami peningkatan 

kompetensi pada aspek hard skill.  

Berdasarkan hasil observasi selama tiga bulan, kompetensi pelajar SMP sangat 

meningkat dalam aspek creativity . Hal itu juga didukung dari hasil wawancara dengan 

para pelajar, sejumlah 11 pelajar  dari 12 siswa mengalami peningkatan nilai raport. Hasil 

tersebut juga diperkuat dengan 80 % orang tua pelajar SMP yang menyatakan ada 

peningkatan nilai raport. Selain itu berdasarkan wawancara dengan pembimbing juga 

menyatakan bahwa mayoritas pelajar SMP mahir dalam bidang kesenian setelah belajar 

di Kampung Sinau.  

Kompetensi pelajar SMA mengalami peningkatan yang seimbang pada tiga 

aspek. Hasil tersebut didasarkan atas beberapa teknik penelitian. Pada hasil observasi 

selama tiga bulan, social skill pelajar SMA sudah terlihat lebih baik, para pelajar SMA 

dapat menghargai orang lain dan mendengarkan penjelasan pembimbing. Pada aspek 

creativity, pelajar SMA juga mengalami peningkatan terutama dalam hal membuat seni 

rupa, seni lukis, tari dan pagelaran seni lainnya. Selain itu, untuk aspek hard skill para 

pelajar SMA juga mengalami peningkatan, hal itu terbukti dari nilai raport yang 

meningkat pula. 

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa saran yang berhubungan dengan hasil 

penemuan. Saran tersebut mengenai program pembelajaran di Kampung Sinau. Program 

pembelajaran Kampung Sinau sebaiknya diberikan secara merata dan mendalam bagi 

semua pelajar. Untuk pembelajaran siswa SD misalnya, metode belajar kelompok 

hendaknya ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pelajar SD membutuhkan penanaman 

kemampuan kerja sama dan berinteraksi sejak dini, agar memiliki social skill yang baik di 

masa mendatang. Selain itu untuk mengasah tingkat kreatifitas pelajar, pelatihan seni 

sebaiknya diberikan secara menyeluruh yakni bukan hanya seni lukis dan rupa, tetapi seni 

tari dan teater juga. Dengan demikian akan terdapat keseimbangan kompetensi, bukan 

dari segi aspek hard skill saja, tetapi juga dari aspek creativity, dan social skill.  

Hasil penelitian juga memberikan saran mengenai program pembelajaran bagi 

pelajar SMP. Sebaiknya pembelajarn social skill lebih di tingkatkan, hal ini mengingat 

pelajar SMP berada pada fase remaja. Pada fase ini, pelajar mengalami perubahan gejolak 

perilaku yang sangat besar, hal ini disebabkan oleh masa transisi dari fase anak-anak 

menuju remaja. Penanaman social skill dalam bentuk adanya kegiatan diskusi dan kerja 
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kelompok akan melatih pelajar untuk mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang 

lain. Dengan demikian, social skill pelajar SMP akan meningkat sehingga memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat menghargai pendapat teman, serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungan sosial.  

Program pembelajaran bagi pelajar SMA perlu dipertahankan antara 

keseimbangan hard skill, creativity, dan social skill. Keseimbangan antara hard skill, 

creativity, dan social skill sangat diperlukan bagi pelajar SMA, mengingat pelajar SMA 

sudah siap memasuki dunia kerja dan perkuliahan. Oleh karena itu, berdasarkan 

penelitian ini diharapkan program pembelajaran Kampung Sinau tidak berorientasi hanya 

pada satu aspek program pembelajaran saja tetapi semua aspek, agar mampu mendukung 

keberhasilan pelajar dalam dunia pendidikan, kreativitas dan sosial 

Hasil penelitian ini turut memberikan saran bagi para pembimbing di Kampung 

Sinau. Hendaknya metode pengajaran disesuaikan dengan karakter siswa, agar materi dan 

pelatihan yang diberikan mampu diserap baik oleh pelajar. Selain itu penelitian ini juga 

memberikan saran bagi orang tua. Tingkat keberhasilan seorang pelajar tidak ditentukan 

oleh aspek hard skill seperti nilai raport saja. Namun ada beberapa aspek kompetensi 

lainnya yang sangat bermanfaat bagi pelajar, yakni creativity dan social skill. Tidak 

dibenarkan orang tua memarahi anak hanya karena salah satu dari nilai akademik yang 

kurang baik. Orang tua diharapkan memotivasi pelajar untuk mengembangkan 

pendiidkan dari segala sisi, baik dari nilai sekolah (hard skill), kreativitas dan social skill. 
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