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RINCIiA.SAN

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah peningkaian kuantitas dan kualitas
input atau calon mahasiswa yang mendaftar pada program Studi (pS) pendidikan
Teknik Kriya tiap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebab, permasalahan paling
mendasar yang dihadapi PS Pendidikan Teknik Kriya adalah kurangnya jumlah
mahasiwa yang berminat kuliah pada program studi ini. Diduga hal tersebut
disebabkan karena strategi dan media sosialisasi yang kurang tepat. Oleh karena itu,
hrget khusus yang ditetapkan melalui penelitian ini adalah: l) berhasil dirumuskan
strategi sosialisasi yang tepat untuk mensosialisasikan atau memprcmosikan pS
Pendidikan Teknik Kriya;2) berhasil dirancang mcdia sosialisasi yang menarik guna
mendukung pelaksaflaan sosialisasi, berupa media visual dan media auclio visual
(video), Metode atau langkahJangkah yang akan dilakukan untuk mencapai targer
tersebut adalah: l) mengidentifikasi dan menganalisis kekuatad dan kelemahan pS
Pendidikan Teknik Kriya; 2) mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan
tantangan PS Pendidikan Teknik Kriya melalui kinerja lulusan dan persepsi
stakeholder; 3) merumuskan strategi sosialisasi yang tepat dan sistematis; 4)
merancang model-model media sosialisasi yang menarik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, telah ditemukan unsur_ulsur
pembentuk strategi yaitu t) Materi, 2) Sosialisator, 3) Wahu, 4) Media. Sub
unsumya adalah: l) Mated sub unsumya: status kelembagaan, tenaga pengajar,
pembelajaran, mahasiswa, beasisl,4 alum[i dafl kerjasama- 2) Sosilisator, sub
unsumya adalah: akademisi Seni Rupa,/Kriya, figur sukses (pejabat, pengusaha,
seniman) dan sosial Figur Qnblic speaking/figur). jt Waktu sub unsumya adalah
waltu pendaftaran dan waktu sosiaiisasi.4) Media dengan sub rmsumya media
visual, audio dan media audio visual. Adapun media yang berhasil direalisasikan
dalarr penelitiari ini adalah l) Media visual yang terdiri dari kalender dengtui satu
halaman depan dan 12 halaman bulan berjalan untuk tahun 2016, 2) Media audio
dalam bentuk narasi/kata-kat4 serta 3) Media audio visual dalam bentuk narasi,&ata-kata dan
garnbar. Semua media mengandrmg msu. yang sama yaitu materi dengan sub msumya.

Kata-Kata Kunci: Strategi, Media, Sosialisasi, pS pendidikan Teknik Kriya

In
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dan membatltu hingga terselesaikannya penelitian ini.
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BAB I
PEI,IDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pcnnasalahan paling mendasar yang dihadapi PS Pendidikan Teknik Kriya

adalah jumlah mahasiswa yang sargat sedikit jika dibandingkan dengan program

studi lainnya. Permasalahan tersebut berdampak pada minimalnya fasilitas yang

didapatkan dalam pengembangan PS Pendidikan Teknik Kriya. Sebab, pemberian

berbagai fisilitas dari pihak fakultas dan universitas seperti: ruang kuliah, ruang

dan perlalatan laboratorium, serta pengangkatan dosen, selalu didasarkan pada

rasio jumlah mahasiswa. Rendahnya jumlah mahasiswa itu merupakan akar dari

semua masalah yang mesti dipecahkan oleh pengelola langsung PS Pendidikan

Teknik Kriya guna peningkatan mutu pembelajaran dan p€nguatan status

akreditasi.

Upaya untuk menjaring calon mahasiswa telah dilakukan melalui sosialisasi,

baik yang diprakarsai oleh pihak universitas maupun fakultas. Akan tetapi,

narnpaknya upaya te$ebut hlang efeklif sehingga belum berhasil seperti yang

diharapkan. Terbukti, jumlah mahasiswa PS Pendidikan Teknik Kriya dari tahun

ke tahrur tidak mengalami peningkatan. Diduga strategi sosialisasi yang dilakukan

selama ini kurang tepat, terutama menyangkut: waktu, sasararl materi, dan cara-

cara membangun citra PS Pendidikan Teknik Kiiya yaog mampu menyentuh

mi-oat calon mahasiswa. Selain itu, media sosialisasi yang dimanfaatkan

nampaknya juga kurang menarik untuk dicermati oleh para calon mahasiswa,

sehingga mereka tidak termotivasi unhrk memilih PS Pendidikan Teknik Kriya

sebagai tempat studi.

Untuk mengatasi rendahnya jurnlah mahasiswa dan efektifitas sosialisasi

bagi PS Pendidikan Teknik Kriya, maka perlu disusun strategi sosialisasi yang

tepat dan dimncang media sosialisasi yang menarik. Stmtegi dan rnedia sosialisasi

itu mesti dirumuskan dan dirancang berdasarkan data tentang kekuatan dan

kelemahan sunber daya intemal yang dimiliki PS Pendidikan Teknik Kriya serta

data tentang peluang dan tantangan ekstemal yang dihadapi PS Pendidikan Teknik



BAB II
STTIDI PUSTAKA

2.1. Studi Tentang Strateg,

Strategi adalah pola atau cara untuk memecahkan masalah atau mencapai

tujuan. Memfut Hutabarat dan Huseini (2006: 19) strategi secara umum

didefinisikan sebagai rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup

sel&uh elemen yang kasat mata maupun tak kasat mata untLrk menjamin

keberhasilan mencapai tujuan. Strategi memuat visi dan misi perusahaan sebagai

arah, berdasarkan kondisi lingkungan ekstemal dan intemal pada posisi sekarang

serta posisi yang akan dituju. Pada hakikatnya dalam strategi terkandung tig,r

pertanyaan mendasar yang harus dijawab yaitu: 1) dimana posisi sekarang?; 2)

kemana akan menuju?; 3) bagaimana caranya agar sarnpai kesana?.

Dari pendapat teGebut bisa dianalisis, bahwa startegi merupakan

serangkaian cara atau taktik dari suatu perusahan atau lembaga untuk mencapai

tujuan yang direncanakan dalam visi dan misi berdasarkan kondisi intemal dan

ekstemal. Bertolak dari pendapat tersebut, maka strategi yang akan dirancang

turhk meningkaitkan rekruitmen mahasiswa baru bagi PS. pendidikan Teknil

Kriya juga akan dibangun berdasarkan visi dan misi serta kondisi intemal dan

ekstemal PS. Pendidikan Teknik Kriya itu. Oleh karena itu, pada kondisi intemal

perlu diar isis kekuatan dan kelemaharury4 sedangkan pada kondisi eksternal

perlu dianalisis peluang dan tantaagamya, agar terbangun str:ategi yang tepat.

Membahas tentang sAabgis, sarna dengan membicarakan tentang upaya

menyrsun sebuah konsep guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan

dimaksud adalah respon yang sesuai dengan keinginan organisasi. Hal tersebut

menuntut organisasi untuk berpikir strategis, mampu me[edemabkan inputnya

menjadi shategi yang efektif, serta mengembangkan alasan yang diperlukan untuk

meletakkan landasan bagi pelaksanaan stateginya dan memaslikan bahwa

implementasi strategi bedalan dengan baik (Aldiyana, 2012:1).

Pendapat ini rnenunjukkan, bahwa membangwr sebuah stmtegi sama artinya

dengan membangun suatu konsep untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

organisasi atau lembaga, sehingga memerlukan cara-cara berpikir startegis dalam



BAB III
TU.'UAN DAN MANFAAT PENtrLITIAN

3,1, Tujuan Pcnelitian

Sesuai dengan pe nasalahan yalrg diajukan. maka penelitian ini beflujuan:
L Untuk mengungkap kekuatan dan kelemah:ur sumber daya yang dimiliki pS

Pendidikan Teknik Kriya yang berguna sebagai dasar dalam menyusun
strategi yang tcpat dan media sosialisasi yang menarik.

2. Menemukan pelua-ng dan tantangan yang rlihadapai pS pendidikan Teknik
Kriya dilihat dari kioerja lulusan, peluurg ke{a yang bisa diraih oleh alumni
PS Pendidikan Teknik K.iya, dan persepsi .s takeholder yatg pe:Ju dijad*an
pertjmb€ngan dalam menyusun strategi dan media sosialisasi, terutama
untuk membangun citra positif bagi calon mahasiswa.

3. Merumuskan srrategi sosialisasi yarg tepat bagi pS pendidikan Teknik
Kriya yang siap dimplemeltasikan secara berkelanjutan dalam tiap
pelaksanaan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru.

4. Menncang media sosialisasi yang menarik untuk pS pendidikan Tetnik
Kriya berupa: media visual (kalender dar brosur), media audio (rekamarl
suara elektronik), dan media audiovisual (video), yang siap dicetak atau
diproduksi unnrk disebarluaskan pada stdkeholde,r dan calori nahasiswa
baru, baik melalui media celalq media elcktxonik, dipajatg pada spaces
tertentu, maupun didistribusikan langsung pada saat pelaksanaan sosialisasi.

3r. Msnfalt Petrelitian

Temuan atau hasil penelitian ini akan memiliki beberapa manfaat yaitu:
L Penyediaan staxtegi sosialisasi yang tepat bagi pS pendidikan Teknik Kriya

yang siap diimplementasikan dalam pelaksanaan sosialisasi secara
berkelaljutan;

2. Penyediaan rnodel-model desain media sosialisasi yang me[axik, berupa
media visual (brosur, poster, kalender, atau dalarn bentuk souvenir), media
audio (rekaman suara), dan media audio visual (video), yang bisa

13



BAB IV
METODE PENBLITTAN

Untuk mcncapai tujuan yang ditargetkan, penclitian dilakukar delgan
metode pelelitian pengembangan, yang diawali dengan: identilikasi dan ana]isis

terhadap: 1) kekuatan dan kclemahan sumber daya yang dimiliki pS pendidikan

Teknik Kriya;2) kinerja lulusan yang dihasilkan dalam dunia kerja; 3) pelu.rng

kerja potensial yang bisa direih para alumni; dan 4) persepsi masyai.akal

(stakehokler) terhadap PS Pendidikan Teknik Kriya. Data hasil analisis terhadap

beberapa aspek yang terkait dengan pS pendidikan Teknik Kriya kemudian

dijadikan dasar dalam merumuskaa startegi dan merancaog media sosialisasi

hingga ditemukan strategi sosialisasi yang tepat dan model_model media

sosialisasi yang rnenarik dan siap diimplementasikan pada pelaksanaan sosialisasi.

3.1. Lokasi Penelitiatr

Penelitian akan dilahrkan dibeberapa lokasi sesuai dengan tahapan

kegiatan dan tujuan yarg hendak dicapai, yaitu: l) untuk identifikasi dan analisis
sumber daya yang dimiliki PS Pendidikan Teknik Kriya dilakukan di Jurusan

Teknik Kriya FT I-ING;2) untuk analisis kinerja lulusan dan peluang ket'a alumni
dilakuftan di tempat kerja para lulusan dan stakeholtler di sekitar provinsi

Gorottalo: 3) unluk perumusan strategi soasialisasi akan dilakukan di ruang rapat

Jurusan Teknik Kriya FT UNG; 4) untuk meraircang model_model media

sosialisasi akan dila.kukan di lab. Kriya dan di bengkel ket'a masing_masing
peneliti; 5) untuk evaluasi st"ategi yang berhasil dirumuskan dan model-model
media sosialisasi yang berhasil dirancang akan di la&ukan di aula Fakultas Teknik
Universitas Negeri Gorontalo, karena akan melibatkan semua dosen pS

Pendidikan Teknik Kriya, pakar desain, paxa Matr€lrc,/der (pengguna lulusan). dnn

alunni.

3.2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui: studi dokumen.

wawancara, angket, observasi, studi pustaka, dan eksperimen.

l5



BAI} V
HASIL DAN PEMI]AHASAN

Penelitian ini telah selesai dan berhasii neDemukan unsur unsur serta sub
unsur pcnbcntuk stratogi media sosialisasi yang dianggap tepat untuk
menilgkatkan jun ir.h lrahasiswa pado prog.am Studi Si pendidikan Tekruk
Kriya. Penclitiar juga tclah berhasil merancang media sosialisasi yang paling
memungkinliat urtuk diimplenrentasikan (visual, audio dan audio visuai).
Adapun hasil pcneiitia' pada masing-masing kcgiatan tersebut diuraikan sebasai
berikut:

5.1. ldentifikasi Sumber Daya Internal prodi pendidikan Teknik Kriya
Dalam menjalankan aktivitas Tri Dharma perguruan tinggi yang

menyanglnt pendidikan pcngajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
Prograrn Studi Pendidikan Teknik Kriya diduL-ung delgan berbagai sumbep daya,
yaitul

5.1.1. S1atus Kelembagaan

Progam Studi pendidikar l.eknik Krila merupakan salah satu program
shrdi ymg relatif baru. program studi ini bernaung di bawah Fakultas Teknik
Universitas N-egeri Gorontalo 1.ang didirikan pada tahm 2007, berdasarkan SK
Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi (Diden Dikti) Nomor t5l9lD/T/2001,
tanggal 22 Juni 2007. Dasar pemikiran didirikannya program studi ini adalah
mtuk memenuhi kebuhrhan akan teraga pendidik (guru) dibidang seni kriya atau
seni rupa dan kerajinan, baik di tingkat SD, SMp, maupun SMA sederajal, yang
selama ini dirasakan masih sangat kurang. Oleh karena itu, kehadiran program
studi ini diharapkan mampu memenuJri kekurangan tenaga guru keseniaq
khususnya seni rupa dan kerajinan di semuajeqjang pendidikan itu.

Saat ini, Program Studi pendidikan Teknik Kriya memiliki status alreditasi
B. berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 151/SK,tsAN-pT/Aft_XVI/Si^/I/2013
tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 201g. proglam Studi ini didirikan
dengan visi dan misi khusLrs yang disesuaikan dengan visi-misi fakultas_
universitas yang baru. Adapun visi program Studi pendidikan Teknik Kriya saat

21



BAB VI
KNSIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpul{n

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, scria hasil daD pembahasan yang tclah

di[r6ikin, maka dapal disimpulkan bcbcrapa hal sebagai berik t:

L Telah ditcmukan kekuatan dan kelenahan slmbcr day. internal dan ekstcmal

Pro!r:In Sl .Ji PCIJrJrk n ILk ik Kri),'

2. Aspek kckuxlxn terletak pada status kclembagaen, tenaga pengajar/dosen.

senrentara aspek kelemahan lerldak pad.t iunlah Inahrsis\la )ang tidak memenuhi

kuota jumlah rombongan beldar dan mirimnya fasilitas perkuliah/praktikum.

Namun,dalam konteks penelitian ini untuk mcN,usun stralegi yang tepar. maka

kedua laktor ],ang menjad; kclemahan Program Studi Pendidikan Teknik Kriya ini.

diminimalisir dengan mengungkapkan potensi/peluang yang diperoleh akibat

kedua faktor tadi.

3. Aspck peluang terl€tal pada peluang kcda yang masih terbuka luas,sementara

aspek ta0tangan terletak pada citra Progam Studi P€ndidikan leknik Kriya yang

sampai saat ini belum diketahu; nrasyamkat luas, dan lebih sering dicitrakan

sebagai Program Studi yang lulusannya akan kesulitan dalam mencari pckerjaan-

Aspek tantangan ini kemudiar diminimalish oleh kekuatan sumber saya intemal

yaitu status kelembagaan dan tena:la pengqja.. Sohingga, citra program studi ya g

menjadi ancaman tersebut tertutnpi.

4. Berdasarkan analisis terhadap sumber daya internal dan ekstomal diiemukan

empat unsur pembentuk strategi sosialisasi yaitu 1) Materi dengan sub unsur

strategi yaitu statrs kel€mbagaan, tenaga pengajar, beasisws, alumni dan

pembelajaran. 2) Figur/sosialisaror dengan sub unsur yaitu akademisi Seni Rupa

dan Kerajinan, figur sukses (pejabat) 3) WaLlu dengan sub unsur waktu

pendaftara.n (intemal), dan waktu sosialisasi (eksternal) 4) Media dengan sub

unsur mediavisual, media audio dan media audiovisual.

5. Dalam penelitian ini berhasil dirancang media visual yang terdiri dari brosur dan

kalender, media audio dalam bentuk narasi, serta media audio visual dalam bentuk

narasi dan gambar. Semua media mengandung unsulyang sama yaitu mat€ri.

6. Masing-masing media (visual, audio dan audio visual) memiliki kekurangan dan

kelebihan yang saling melengkapi.
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